María Graciela Riveiro Moreira, en calidade de Secretario do Consello Municipal de Deportes
do Concello de Ourense, comunícolle:
Que o Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes de Ourense en reunión ordinaria
celebrada o día 1/6/2015 e a expensas da aprobación defintiva da acta, tomou entre outros o
seguinte acordo:

Cándido Gómez Vázquez.
Administradordo CMD

Primeiro.- Adxudicar o contrato do servizo de socorrismo do Consello Municipal de Deportes, á
empresa SAUDETER S.L.U. con CIF B32421752 , por ser a súa oferta a mais vantaxosa
ao ofertar un precio por hora de servizo de 9,88 euros mais IVE.
Segundo.- Requirir á adxudicataria para a formalización do contrato no prazo máximo dos 15
días seguintes á comunicación, e autorizar ao Presidente do Consello para a súa
formalización.
Terceiro.- Publicar na web do contratante a adxudicación do contrato e notificar o presente
acordo aos interesados no expediente administrativo.
O que lle notifico, significándolle que este acto é definitivo, que agota a vía administrativa e que contra
o mencionado acto, sen perxuizo de aquelo que estime convinte, e de conformidade co artigo 116 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común RECURSO DE REPOSICIÓN no prazo dun mes a contar
desde o día seguinte á recepción da notificación, ante este mesmo órgano ou, na súa falta,
interporse RECURSO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO, no prazo de 2 meses a contar
desde o día seguinte á súa recepción, ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo,
segundo o disposto no número 1 do artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa, e de conformidade tamén co disposto nos artigos 52 da
Ley 7/1985, de 2 de Abril, 58 da Ley 30/1992, de 26 de Novembro e 8 e 46 da Ley 29/1997 ,
de 13 de Xullo.
Ourense a 4 de Xuño de 2015
A Secretaria

Maria Graciela Riveiro Moreira
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