Construccions Guillermo Iglesias, S.L.
C/ Germandat de San Sebastià, 1-3 Baixos
25700 La Seu d’Urgell

Benvolguts senyors,
Per la present em palau notificar-vos que el Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió
de ordinària de data 23 de novembre d’enguany, ha adoptat l'acord que es
transcriu literalment: diu així
“ADJUDICACIÓ OBRES: AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE LA FONT VELLA
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de
“Ampliació de la Plaça de la Font Vella d’Estamariu, mitjançant Contracte
menor i tramitació ordinària
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vista la proposta presentada per Construcciones Guillermo Iglesias S.L.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a
allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la LCSP per l’adjudicació del
contracte.
El Ple de la Corporació Municipal per majoria absoluta dels seus membres (5 de
5) va acordar entre d’altres el següent punt:
Primer.- Adjudicar a la empresa:”Construccions Guillermo Iglesias, S.L.”
el contracte pera realitzar l’ obra “Ampliació de la Plaça de la Font Vella
d’Estamariu, d’Estamariu , per import de 17.095,93 euros, IVA exclòs, d’acord
amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 450.61904
del pressupost de l’exercici 2018.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i disposar la seva
publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament d’ Estamariu.
Quart.- Facultar a la Alcalde perquè pugui signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents”.

Acord que us trasllado per al vostre coneixement i efectes oportuns, significantvos que contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, podeu
interposar de forma optativa i no simultània un dels 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
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 Lleida.

Atentament

La secretària
Patricia Ramírez Aymerich
Estamariu, 19 de desembre de 2018

