Dimecres, 12 de juliol de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Puigdàlber
ANUNCI
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de juny de 2017, s'ha adjudicat el contracte per a la
gestió indirecta del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi de Puigdàlber, mitjançant concessió
administrativa, i la seva formalització es publica als efectes de l'article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Puigdàlber.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.puigdalber.cat o,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Puigd%C3%A0lber&reqCode=viewDetail&idCap=6012880.

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Gestió de servei públic.
b) Descripció: Gestió indirecta mitjançant concessió del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable del municipi de
Puigdàlber.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació. No procedeix.
5. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: 26/06/2017.
b) Data de formalització del contracte: 30/06/2017.
c) Contractista: CASSA AIGÜES I DEPURACIO S.L.U.
d) Cànon anual del contracte: 7.000,00 EUR anual.
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: millores proposades per l'adjudicatari en 9.252,70 EUR (IVA no inclòs).
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant, es podrà
interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
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