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DECRET DE L'ALCALDIA
Exp.: 130/2019
Assumpte: Aprovació del projecte electrificació carrers Unió Musical i Ausiàs March
Vist el projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Vicente Montroy Meneu,
denominat "Projecte d’electrificació de la zona entre els carrers Unió Musical i Ausiàs
March de Betxí", amb un pressupost d'execució per contracta de 73.112,30 €, més
15.353,58 € en concepte de IVA.

Primer.- Prestar aprovació projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Vicente
Montroy Meneu, denominat "Projecte d’electrificació de la zona entre els carrers Unió
Musical i Ausiàs March de Betxí", amb un pressupost d'execució per contracta de
73.112,30 €, més 15.353,58 € en concepte de IVA.
Segon.- Publicar la informació relativa a l'aprovació del projecte en el perfil de
contractant de l’Ajuntament i trametre’n comunicació a la Diputació Provincial de
Castelló, als efectes d’autorització de la licitació de les obres, que han estat incloses
Pla de Cooperació Provincial de Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló
per a l'exercici 2019 (Pla Castelló 135-2019).
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la
seua immediata executivitat, d'acord amb l'art. 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la ciutat de
Castelló de la Plana. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a la notificació de la resolució, segons el que estableix
l'article 46 de l'esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
considere procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra esta resolució un recurs
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En conseqüència i de conformitat amb les atribucions assenyalades en la Disposició
addicional segona, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic,

Número: 2019-0731 Data: 19/06/2019

Atès que ha recaigut informe de la arquitecta municipal, de data 19/06/2019, en el
sentit de que el projecte tècnic que s'aprova reuneix els documents exigits en l'art. 233
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la data de
notificació, davant del mateix òrgan que l'ha dictat. En este cas, no es podrà interposar
el recurs contenciós administratiu en tant no recaiga resolució expressa o presumpta
del recurs de reposició, de conformitat amb el que disposen els article 123 i ss. de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En Betxí, en la data de la firma.
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Certifica, la secretària general
Carmen Lázaro Martínez
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