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CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 20 de
gener de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten de
l'aprovació de l'acta corresponmt, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel qual s'apr,wa el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
deIs Entitats Locals:
"
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
GRUA MUNICIPAL DURANT L'ANY 2016
Vista la necessitat d'aquest ajuntament de contractar el servei de grua municipal.
Vist que es tracta d'un contracte menor de prestació de serveis, previst a l'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.
Atesa l'oferta presentada per David Viciano Martí per a realitzar el servei de grua municipal, amb
un pressupost de 62,00€ IVA exclos, per servei realitzat.
Per tot el que precedeix, 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 per a la prestació del servei de grua a David Viciano Martí
per a realitzar el servei de grua municipal durant l'any 2016, amb un pressupost de 62,00 € IVA
exclos, per servei realitzat.
SEGON.

Notificar el present acord a David Viciano Martí. «

1, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i
Bellreguard, vint-i-u de gener de dos mil setze.

.st i plau del Sr. Alcalde,

