
Sra. Secretaria de I' Ajuntament d' Aielo e Malferit: 

~Juntamem a· AIE:~ Ot MALf ERll 
Registre d' ••••••••• J:t~-~ --

2 O MAl6 2016 

NOmero ••••••• $.~ .......... . 
Marcos Cantó Cerdá, amb DNI 20414053N, domiciliat al carrer PI. Sant Engraci 5,1,1 d' Aielo de 

Malferit, en qualitat de President de I' Associació Ve"lnal d' Aielo de Malferit 

EXPOSA: 

Que en escrit de 13/04/2016 es sol· licitava a eixa Secretaria poder consultar i obtindrer copia 

el contracte de referencia II que amb data de 12/04/2011 es va aprovar l'adjudicació definitiva 
del contracte de concessió de la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i 

clavegueram en aquest terme municipal i que va ser publicat al BOP n9 103 de data 3/5/2011, 
de la Província de Valencia, a la 11Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.", con CJF. A-

46017018" així com disposar d'una copia del mateix. 

Així mateix indicavem que 11Que d'acord a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la Llei 

2/2015, de 2 d'abril, de la Genera!itat, de Transparencia, Bon Govern i Participació Ciutadana 

de la Comunitat Valenciana, esta Associació té dret a l'accés del dit document" 

En al dita llei, al seu art. 17 diu: 

1. Les sol·licituds d'accés a informació pública hauran de resoldre's i notificar-se al sol·licitant i 

als tercers afectats que ho hagen sof.licitat en el termini móxim d'un mes des de la recepció de 

la sol-licitud per l'órgan competent pera resoldre. 

2. En el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada ho requerisca, el termini 

per a resoldre es podró prorrogar per un altre mes més, i en este cas previament es notificara 

al sol·licitant. 

3. Transcorregut el termini móxim pera resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la 
sol·licitud s'entendró estimada. 

Haven transcorregut més de 30 dies des de la presentació del nostre escrit, i tal com diu l'art. 
17 de la llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparencia, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, entenem que el dit silenci és possitiu, i per tant la 
sol·licitud estimada. 

És per aixo que reclamem que se'ns entregue copia de l'adjudicació definitiva del contracte de 
concessió de la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram en aquest 
terme municipal i que va ser publicat al BOP n9 103 de data 3/5/2011, de la Província de 
Valencia, a la 11Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.", con CIF. A-46017018". 
Direcció pér a notificacions: 

C/Esglesia 84; 46812-Aielo de Malferit (Valencia). 

Aielo de Malferit a 20 de maig de 2016 

Marcos Cantó 

President de I' Associació Ve"inal d' Aielo de Malferit 
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