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INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE:
Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local , celebrada el 07
d'octubre de 2014 , és va adoptar 1' acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que
resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'articJe 206 del Reial Decret
2568/ 1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d 'Organització, Funcionament i
Regim Juridic deis Entitats Locals:
EXECUCIÓ DE L'OBRA PPOS 2014/2015/98 "REPARACIÓ HUMITATS I
"
FILTRACIONS EN EL MAGATZEM MUNICIPAL" PER PROPIA ADMINISTRACIÓ.
•

Vist el projecte anomenat PPOS 2014/2015/98 REPARACIO HUMJTATS EN EL MAGATZEM
MUNICIPAL aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2014, i amb un
pressupost de vuit mil cinc-cents setze euros amb setze c¿mtims, (8.516,16€ )
Vist que examinat i trobat conforme l'expedient instrult, per part de la Diputació i donat que per
part de l'Ajuntament queda justificat que té serveis tecrucs adequats i mitjans materials que
abaratiran l'obra, d'acord amb l'article 24 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 30
d'octubre de 2007.
La Junta de Govern Local , en virtut de les facultats conferides per Resolució de l'Alcaldia, de
data 1 de juliol de 2011, ACORDA:
PRIMER.
Que l'Ajuntament de Bellreguard, execute directamen.t, mlt]an<;:ant els serveis
tecnics de l'ajuntament l'obra PPOS 201412015/98 REPARACIO HUMITATS EN EL
MAGATZEM MUNICIPAL per un import de vuit mil cinc-cents setze euros amb setze centims.
(8.516,16€ )
SEGON.
Que s'auto11tze la des pesa amb carrec a la partida corresponent del pressupost
vigent. Els justificants oportuns de les despeses realitzades per tot el s conceptes, s'han de recollir
en una certificació d'obra executada que ha de ser subscrita per l'arquitecte municipal i aprovada
per Decret d'Alcaldia o acord de Junta de Govern Local.
TERCER.
Que I'adquisició de materials, materies primeres i, en general, de tots els elements
de fer mitjan<;:ant la modalitat
elaborats que siguen necessaris per a l'execució de les
de contractació que pertoque d'acord amb la Llei de
Sector Públic
QUART.

Que es done trasllat del present ac()rd

<el."

1, perque conste, estenc aquesta certificació,
;ual'd

F;~to:rze

vist i plau del Sr. Alcalde,

d'octubre de dos mil
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