
(Del Ple ordinari de 25 de novembre de 2010)

PUNT 11é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres 
assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de 
l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 23 de novembre de 2010.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2010 s'aprova l'expedient de contractació núm. 
17/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de  
regir la contractació en procediment obert i tràmit ordinari de la gestió del servei públic de conservació  
i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de  
sanejament públic de Benicarló. En el mateix acord s'autoritza la despesa corresponent amb càrrec a la 
partida 162.22721 del pressupost municipal en vigor. 

II.  El 24 agost 2010 es publica l'anunci de licitació en el Butlletí  Oficial de la Província de Castelló 
número 101, i així mateix es publica en el perfil de contractant. 

III. Per acord de l Ajuntament Ple de 28 d' octubre de de 2010 s'adjudica provisionalment a la mercantil 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA)  , la contractació del 
servei  públic  de conservació  i  manteniment  de les  infraestructures d'evacuació  d'aigües residuals  i  
pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló per import de 266.129,29 euros, IVA (1 
8 %) exclòs, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut de conformitat amb els criteris fixats en el 
plec de clàusules administratives que regeix aquest procediment. 

IV.  L'anunci  d'adjudicació  provisional  del  servei  públic  de  conservació  i  manteniment  de  les 
infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de 
Benicarló a la mercantil SOREA , SA  va ser publicat en el perfil del contractant el 9 de novembre de 
2010 i, per tant, el termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació complementària finalitza el dia  
20 de novembre de 2010. 

V.  En data 17 novembre 2010  (registre d'entrada núm. 18.378),  l'empresa  SOREA,  SA  aporta tota la 
documentació requerida per acord de l'Ajuntament Ple de 28 d'octubre de 2010: 

– Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

– Carta de pagament de garantia definitiva per import de 13.306,46 euros.

– Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de 
naturalesa tributària amb aquesta Administració.

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 
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segona, punt 2, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en superar els 
quatre anys de durada del contracte, circumstància que concorre en el contracte que ens ocupa.

Atès el que disposa l'article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 
relatiu a l'elevació a definitiva de l'adjudicació provisional.

Atès el que disposa la clàusula 18 ª del plec de clàusules administratives que regeixen la present 
contractació. 

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i 
Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Elevar a definitiu l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple de 28 d' octubre de 2010 , d'adjudicació 
provisional del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües  
residuals  i  pluvials  que integren la  xarxa  de  sanejament  públic  de  Benicarló,  a  favor  de  l'empresa  
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA) . 

Segon. Disposar la despesa corresponent en quantia de 266.129,29 euros / anuals , IVA (1 8 %) exclòs; 
partida 162.22721 del pressupost en vigor. 

Tercer. Procedir a formalitzar el contracte administratiu dins el termini de deu dies hàbils, comptadors  
des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva. 

Quart. Procedir a tornar les garanties provisionals aportades per tots els licitadors.

Cinqué. Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la resta de licitadors i traslladar-lo a 
Urbanisme, al director facultatiu de les obres, a Intervenció i a Tresoreria.

Sisé. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició 
davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. 
Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga 
lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre 
que estime oportú.


