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Expedient:
Assumpte:

77/2019 Contractació bar piscines 2019
Notificació adjudicació contracte menor

Senyors
Mitjançant la present se li notifica la Resolució d'Alcaldia, dictada en el dia d’avui, que literalment
diu:
“Decret 32/2019, sobre adjudicació de la contractació , mitjançant contracte menor, per a la
prestació del servei de l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2019
Atès que s’ha de procedir a l’adjudicació del servei de l’explotació del bar de les piscines municipals,
temporada estiu 2019, situat al carrer de les Escoles, número 6 de la Sentiu de Sió i propietat de
l’Ajuntament.
Atès que es considera que la persona idònia per prestar aquest servei és la senyora Veronica Radu,
amb NIE X5867782E, i que compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària
per realitzar la prestació objecte d’aquest contracte menor.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, d’Intervenció i de l’Òrgan
de Contractació i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014,
Per tot l’exposat, RESOLC
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant contracte menor, per a la prestació del servei de
l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2019, situat al carrer de les Escoles,
número 6 de la Sentiu de Sió i propietat de l’Ajuntament a la senyora Veronica Radu, amb NIE
X5867782E.
Segon.- Requerir a l’adjudicatària per a que en el termini de 15 dies, des de la notificació d’aquest
acord, concorri a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Autoritzar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura de tots els
documents precisos per a l’execució d’aquest acord i en particular del contracte esmentat”.
Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i computant-se els terminis de conformitat amb l'establert en la
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Disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; o bé interposar directament recurs
contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de
què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Atentament,
El secretari
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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