DECRET DE L’ALCALDIA
Nomenament dels membres de la mesa de contractació. Adjudicació de les obres de
renovació d'un tram de clavegueram en l'av. de Sant Josep Obrer.
RELACIÓ DE FETS
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de
juliol de 2018, va acordar disposar l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació
del contracte de les obres de renovació d'un tram de clavegueram en l'av. de Sant
Josep Obrer.

RESOLC

President:
Vocals:
Secretari:

Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president.
Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general.
Sra. Celina Candau Ramos, interventora.
Sra. Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal.
Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari.

SEGON.- Anunciar al perfil de contractant la composició de la mesa de contractació.
TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades, significant que
contra la present autorització, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar
recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini
d’un mes comptat des del dia següent a la notificació de la present resolució o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos comptats
des del dia següent a la notificació de la present resolució.
Tot això, de conformitat amb allò que es disposa l’art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. i l’art.
46 i ss de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, i sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que
estime procedent en defensa dels seus drets.
L’alcalde president
Alfred Remolar Franch

Certifica,
La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

Betxí, en la data que figura en les firmes electròniques al marge.
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Carmen Lázaro Martínez ( 2 de 2 )
Secretaria General
Data Signatura : 21/08/2018
HASH: be67cfc601d25bcea5056ef83e4a6a41

PRIMER.- Nomenar els membres de la mesa de contractació:

Número : 2018-0988 Data : 20/08/2018

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableixen l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic; l’article 79 del Reglament general, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i de conformitat amb el que es disposa en la
clàusula 10 del Plec que regula la licitació,
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