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L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local , celebrada el 22 d'abril
de 2014, és va adoptar l' acord transCl;! a continuació, a reserva dels tennes que resulten de
l'aprovació de l' acta corresponent, com s'establix en l' arti cle 206 del Reial Decret 256811986 de
28 de novembre, pel qual s' aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Juridic
deI s Entitats Locals:
" ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER AL
CONTROL 1 PREVENCiÓ DE LA LEGIONELOSIS I CONTROL DE PLAGUES
Vist l' expedient tramitat per a dur a tenne la contractació del servei per al control i prevenció de
la legionel'losis i control de plagues 2014.
Vist que es tracta d'un contracte menor de prestació de serveis, previst a I'article 111 i 138.3 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i la seua quantia és inferior a 18.000 euros.
Ates que aquest ajuntament examinades les propostes presentades i els serveis que ofereixen
cadascuna de les empreses, considera que l'empresa SISTEMAS INTEGRALES DE
TRATAMIENTOS PARA EL MEDIO AMBIENTE SL, amb un pressupost de 2.181,82 € + 10%
IVA 218, l8€ TOTAL 2.400,00€, és l'oferta més avantatjosa atenent als diversos criteris valorats.
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l'Alcaldía de
data 01 dejuliol de 2011,ACORDA:

PRIMER.
Adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei per al control i
prevenció de la legionel'losis i control de plagues 2014 a l'empresa SISTEMAS INTEGRALES
DE TRATAMIENTOS PARA EL MEDIO AMBIENTE SL, amb un pressupost de 2.181,82 € +
10% NA 218,18€ T OTAL 2.400,00€.
SEGON.

Notificar el present acord a l'empresa a udicatari "

I perque conste, estenc aquesta certif¡cació, d'ori e i amb el vist i plau del Sr. Alcalde,
Bellreguard, vint-i-nou d'abril de dos mil catorze.

