Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Declaració
Declaració de nul·litat del contracte de servei d'aigua potable
amb Aquagest”
En Daniel Galvany i Quesada, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci
Funcionament
onament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El contracte administratiu d'adjudicació de la gestió indirecta per mitjà de concessió del
Servei Municipal d'Aigua Potable al terme municipal de Crevillent, de 18 de setembre de 1998 i
atorgat per un termini de quinze anys prorrogables tàcitament per períodes de 10 anys, s'ha
d'entendre nul d'acord amb la legalitat vigent.
La causa de la nul·litat d'este contracte és la seua amp
ampliació,
liació, aprovada en sessió plenària
el 25 d'octubre de l'any 2000, per la qual s'augmentava la vigència del contracte a 22 anys, fruit
d'afegir una primera pròrroga de 10 anys als 12 que encara restaven del contracte per 15 anys
signat el 1998.
Posteriorment, el 10 de novembre de 2003, es va aprovar, únicament amb els vots del
Grup Popular, una "modificació del contracte de concessió de l'aigua, amb allargament de termini
i concessions econòmiques", per la qual es modificaren les condicions de fi
finançament i
rescabalament econòmic per part d'AQUAGEST del finançament de les obres del Pla Director,
establertes al Conveni de 7 de novembre de 2000. D'eixa forma, es tornà a ampliar el contracte
entre l'Ajuntament de Crevillent i la mercantil AQUAGEST fins
ns al 31 de desembre del 2042.
La

doctrina

i la jurisprudència aplicables, per exemple, el Dictamen 116/01
del Consejo Consultivo de la Región de Murcia determinen que "és improcedent avançar la
formalització de la pròrroga (...) abans que finalitze el ter
termini
mini contractual. Afegeix que les
variacions de termini (...) haurien de plantejar
plantejar-se,
se, en el seu cas, mitjançant procediment de
modificació contractual que tinguera en compte les limitacions de l'ordenament".
Per estos motius, proposem al plenari de Crevil
Crevillent
lent els següents ACORDS:
1. Amb l'objecte de posar fi a una situació irregular i contrària a dret, amb infracció
flagrant de la normativa vigent en matèria de contractació pública, esta coalició insta
l'Ajuntament de Crevillent a iniciar el procediment de revisió previst al Capítol I del
Títol VII de la Lley 30/1992, de 26 de novembre i previ dictamen del Consell Jurídic
Consultiu, declarar la nul·litat del contracte Servei Municipal d'Aigua Potable al
terme municipal de Crevillent, en la modalitat de concessió de l'explotació de data de
18 de setembre de 1998 celebrat per esta corporació amb l'empresa AQUAGEST, així
com declarar nul·les les seues pròrrogues. La declaració de nul·litat l'haurà
d'acordar el Plenari municipal, de conformitat amb l'article 102 de la Llei 30/1992 i els
articles 34.2 i 34.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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2. Com a conseqüència del que s'ha exposat anteriorment i per restablir la leg
legalitat i la
transparència en la contractació municipal, este Grup Municipal insta a la corporació
en ple acordar l'inici, amb caràcter urgent, del procés administratiu per a la nova
contractació del Servei Municipal d'Aigua Potable al terme municipal de Cr
Crevillent.
Crevillent, novembre de 2013

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

