RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Relativa a l’adjudicació de la direcció de les obres de la Fase V de recuperació del
Palau Castell de Betxí

Atés que cal procedir a l’inici de les obres i a la designació de la direcció de les
mateixes, i vist l’informe emés per Intervenció, en el qual s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte; i vist l’informe emés per la Secretaria General sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir.
Vist el pressupost presentat per El Fabricant de Espheras, Coop. V, i d’acord amb les
atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, l’art. 24 de Reial Decret Legislatiu 781/86,
de 18 d’abril, TRRL, i l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP

R E S O L C:
PRIMER.- Encarregar la direcció de l’obra de la FASE V DE RECUPERACIÓ DEL
PALAU CASTELL DE BETXÍ a El Fabricante de Espheras, Coop. V. (CIF núm.
F98794514), amb un pressupost de 8.246,07 € més IVA.
SEGON.- Designar com a responsable de la direcció a l’arquitecta María Amparo
Sebastiá Esteve (DNI núm. 45797429-J).
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei objecte del
contracte amb càrrec a la partida 33600.63206 del vigent pressupost.
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Obra en l’expedient la resolució de data 11/07/2017, de la Direcció General de Cultura
i Patrimoni, d'aprovació i autorització de les actuacions definides en el projecte Bàsic i
d'Execució: Fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí, redactat per El
Fabricante de Espheras, Coop. V.

Número : 2018-0185 Data : 16/02/2018

L’alcaldia presidència, mitjançant resolució de data 22/12/2017, va adjudicar el
contracte de les obres de la Fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí a
l’empresa ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L. (CIF B12530770), de
conformitat amb la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de contractació en la
sessió celebrada en data 14/12/2017.
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QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada, significant-li 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.

Alfred Remolar Franch
Alcalde president

Certifica,
Carmen Lázaro Martínez
Secretària general
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Betxí, en la data de la firma
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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.

