AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ
ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN
CONTRACTE DE SERVEI
Entitat adjudicadora
Ajuntament:
Dependència
l'expedient:

De Castellolí
que

tramita

Número d'expedient:

secretaria

30/2018b

Objecte del contracte
Descripció de l'objecte:

servei de neteja dels edificis municipals.

Divisió per lots i número:

no escau.

Lloc d'execució:

CASTELLOLÍ

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: simplificat
Pressupost base de la licitació
Import total,
exclòs:

IVA

vigent

54.000,00€

Adjudicació
Data:

28/02/2019

Contractista:

IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
SL

Nacionalitat:

ESPANYOLA

Import de l'adjudicació:

52.920,00€ IVA EXCLÒS

Contra l'acord anterior, que posa fi a la via administrativa, podran interposarse de forma optativa i no simultània els següents recursos:
a) Recurs potestatiu de reposició, que podrà interposar-se davant del mateix òrgan que hagi dictat la
resolució o l'acte impugnat. El recurs s'ha d'interposar en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà del
dia en què hagi rebut la notificació. Aquest termini conclourà el mateix dia en què té lloc aquesta notificació
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en el mes de venciment. En el cas que en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent a aquell en què
comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes. La interposició d'aquest recurs
ha de contenir els requisits exigits en l'article 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de conformitat amb el que determinen els articles
123 i 124 d'aquest text legal .
El termini màxim per dictar i notificar la resolució és d'un mes a comptar de l'endemà de la interposició
del recurs. Contra aquesta resolució expressa podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos a comptar de la notificació. En el cas de no rebre notificació de la resolució del recurs
en el termini d'un mes des de la interposició caldrà entendre'l desestimat per silenci administratiu, i en
aquest cas podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis
mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s'haurà de formular en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona

Castellolí, 1 de març de 2019
L’alcalde
Joan Serra Muset
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