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INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 23 de
novembre, és va adoptar l' acord transcrit a continuació, a reserva deIs tennes que resulten de
l' aprovació de l' acta corresponent, com s' establix en l' artiele 206 del ReíaI Decret 2568/1986 de
28 de novembre, peI qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats Locals:

«

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
DEFENSA JURÍDICA. SENTENCIA 276/2016 PROCEDIMENT ORDINARI 20712014.
EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 41/2016
Vist l' expedient tramitat per a dur a terme la contractació del servei de defensa jurídica en el
recurs d'apel·lació interposat per Vicente Gadea i altres contra la sentencia 276/2016, de 26 de
setembre desestimatoria del procediment ordinari 207/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Valencia, seguít contra la desestimació presumpta de la petició d'iniciació del
procediment de revisió per nul·litat de pIe dret de l'acord plenari de data 20 d'octubre de 2010
pel que es va aprovar el projecte d'urbanització modificat de la VE Oest-2.
Vist que es tracta d'un contracte menor de prestació de serveis, previst a l'artide 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.
Vista l'oferta presentada mitjan~ant pressupost per els advocats urbanistes De Juan &
Olavarrieta, amb un pressupost de dos mil dos-cents cinquanta euros, IVA no inelos (2.250,00€
IVA no indos)
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia de
data 15 de juny de 2015, per unanimitat deIs seus membres ACORDA:
PRIMER.
Adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei de defensa jurídica en
el recurs d'apeHació interposat per Vicente Gadea i altres contra la sentencia 276/2016, de 26 de
setembre des estimatoria del procediment ordinari 207/2014 del Jutjat Contenciós Adrninistratiu
núm. 2 de Valencia, seguít contra la desestimació presumpta de la petició d'iniciació del
procediment de revisió per nul·litat de pIe dret de l'acord plenari de data 20 d'octubre de 2010
pel que es va aprovar el projecte d'urbanització modificat de la VE Oest-2, als advocats
urbanistes De Juan & Olavarrieta, per un import de dos mil dos-cents cinquanta euros, IVA no
inclos (2.250,00€ IVA no inelos)

SE GON.

Notificar el present acord a l'empresa adjudic •. a.»

l. perque conste, estenc aquesta certificació. d'ordre i
Bellreguard. vint-i-vuit de novembre de dos mil setze
Vist i Plau
'. L'ALCALDE

i plau del Sr. Alcalde,

