
AJUNTAMENT D’ALMOINES

N O T I F I C A C I O

De conformitat amb els articles 196 del Reglament  aprovat per  RD 2568/86, i  40 de la Llei  
39/2015, per la present se li notifica que mitjançant  Decret de l’alcaldia  s’ha adoptat la següent  
Resolució:

139.-DECRET  D’ALCALDIA  SOBRE  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE  PRESTACIÓ  DEL 
SERVEI DE QUIOSC CAFETERIA PARC DEL TRENET

Vista la necessitat de procedir a l’execució del contracte de servei d’explotació del Quiosc cafeteria  
del Parc del Trenet.

Vist l’expedient tramitat per a la contractació iniciat mitjançant Resolució de l’alcaldia de data 15 de 
març de 2019.

Vista  la  proposta  presentada  per  RUBEN   ESTRUCH  MIÑANA amb  DNI  20057806N  amb  el  
compormís de realitzar les prestacions objecte del contracte per un cànon anual de 2.200 €,  dels 
quals 1.818,18 € corresponen a la base impossable i 381,82 a l’IVA.

Atès que el termini d’execució del contracte d’ explotació del servei és de un  any

Per tot el que precedeix, resolc:

Primer. Adjudicar el contracte per a la prestació del  servei d’explotació del Quiosc cafeteria del Parc 
del  Trenet  al  Sr.  RUBEN  ESTRUCH MIÑANA amb DNI  20057806N,  per  un  període  d’un  any, 
comptador  des  de  la  data  de  formalització  del  contracte, amb  el  compormís  de  realitzar  les 
prestacions objecte del contracte per un cànon anual de 2.200 €, dels quals 1.818,18 € corresponen a 
la base impossable i 381,82 a l’IVA.L’import es podrà fraccionar en 12 mensualitats.

Segon.Notificar aquesta Resolució a RUBÉN ESTRUCH MIÑANA.

RECURSOS
Contra la present Resolució, que posa fi  a la via administrativa, podrà interposar potestativament  
recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes, comptador des del dia 
següent al de la seua notificació o, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de  la Comunitat Valenciana de conformitat amb els articles 6 i  següents de la Llei  
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos 
mesos comptadors des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, sense perjudici de què 
puga interposar qualsevol altre recurs que estime procedent.

En  el  supòsit  de  què  s’interpose  recurs  de  reposició,  no  es  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu,  fins  que siga resolt  expressament  o  s’haja  produït  la  desestimació  pressumpta  del 
recurs de reposició interposat.

Almoines, 15 d’abril de 2019
          La secretària
      Carmen Llopis Llorca
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