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JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE:
Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 25 de
mar.;: de 2014, és va adoptar l'acord transcrit a con!Ínuació, a reserva deIs tennes que resulten de
I'aprovació de l' acta corresponent, com s'establix en l'article 206 del Reial Decret 25681l 986 de
28 de novembre, pel qual s' aprova el Reglament d' Organització, Funcionament i Regim Jurídi c
deis Entitats Lo cals:
"
ACORDAR VADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D'OBRA
CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ DE VORERES DEL CARRER JOAN DE JOANES I
TRAM DE CARRER TRAMUNTANA DEL T.M. DE BELLREGUARD.
Considerant el Pla d'actuacions programes 2013 de l' Excma Diputació Provincial de Valencia,
en virtut del qual es concedix a l' Ajuntament una subvenció per import de 24.000 € (IVA inclos),
segons acord de la Junta de Govem celebrada en data 19 de Novembre de 2013, publicat en el
BOP numo29 1, de data 07. 12.2013.
Dins del programa de mi llora d'accessibilitat de vianants i condicionament de les vi es públiques
en el nucli urbá de Bellreguard, i vei ent el deteriorament de les voreres dei s carrers Joan de
Joanes i tram de carrer Tramuntana.
Atenent a la normativa aplicable, en concret els articles 122.3 TRLCAP/2011.
Vist que es va invitar a di verses empreses per a que presentaren ofertes, i atenent a les propostes
economiques presentad es per les empreses:
EMPRESA

IMPORT (IVA indos)

CONSTRUCCIONS I REFORMES GARCIA-ASTILLEROS

24.000,00 €

CADERSASL

25.041,93 €

CONSTRUCCIONES ANTONIO SANBLAS SANCHEZ

28.900,00 €

Vist que l'oferta presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS 1 REFORMES GARClAASTILLEROS, per import de 24.000,00 € és la més avantatjosa.
Per tot aixo, la Junta de Govem Local, en virtut del s facultats conferides per Resolució de
l'Alcaldia de data 1 dejuliol de 20 11, ACORDA:
PRIMER.
Acordar l'adjudicació del contracte menor d'obra per a la renovació de les voreres
del carrer Joan de Joanes i tram del carrer Tramuntana del Lm . de Bellreguard, a l'empresa
CONSTRUCCIONS I REFORMES GARClA-ASTILLEROS per la quantia de 24.000,00 € (lVA
inc!os), segons el projecte tecnic i les instruccions técniques de l' arquitecte técnic redactor del
projecte.
SEGON.
Comunicar a I'interessat que haurá de dipositar una fian<;:a de 99 1,74€ (5% de
19.834,70€ import d'adjudi caci ó sense IVA) , així com justificant d'estar al corrent en les

obligacions tributaries en la Seguretat Social i Hi senda, i Ajuntament de Bellreguard.
TERCER.
Notificar el present acord en legal forma a I'adjudicatari, i demes empreses que
han presentat proposicions. "

I perque conste, estenc aquesta certificaci6, d'ordre i ,amb el vist
Bellreguard, vint-i-sis de man;: de dos mil catorze.
Vist i Plau
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del Sr. Alcalde,

