26 DE MAIG 2009

41

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 75

ANUNCI

6253

Per acord de Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2009, es
va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres projecte
d’urbanització Plaça de l’Església de Rosselló, fet que es publica
als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló- Ple
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: FEIL 1-2009
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l’objecte: projecte urbanització Plaça Església
de Rosselló
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Preu del contracte
Preu 276.322,89 euros i 44.211,66 euros d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 28 d’ abril de 2009
b) Contractista: Excavacions Casanovas SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 276.000,00 euros i 44.160,00 euros
d’IVA.
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa
poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels
següents recursos
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles
116 i 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu
notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu 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 des del
dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Lleida
Rosselló, 14 de maig de 2009
L’alcalde, Jaume Fernández i González
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