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BELLREGUARD
A J UN 1 AM E N T

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

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la ~,essió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 27 de
gener de 2016, és va adoptar r acord transcrít a continuació, a reserva dels tennes que resulten
de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artic1e 206 del Reíal Decret 2568/1986
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim
Jurídic de les Entitats Locals:
ACORDAR LA SUCCESSIÓ 1 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES TECNICS 1 DlRECCIÓ DE LES OBRES
CONSISTENTS EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LA MÚSICA DE
BELLREGUARD.

«

Vist que la Junta de Govem Local de data 07 d'octubre de 2014, va adjudicar el contracte de
serveis de redacció deIs projectes tecnics i direcció de les obres consistents en la construcció de
la casa de la música de Bellreguard, LOT C. Projecte i direcció d'instaHacions necessiuies
(electricitat, fontaneria i sanejament, c1imatització, protecció contra incendis i activitat
c1assificada), estudi geotecnic a l'empresa SERVICIOS Y PROYECTOS LA SAFOR SL, el
representant legal de la qual era el Sr. J oan Andreu Morant Herrero.
Vist l'escrit presentat pel Sr. Joan Andreu Morant Herrero, de data 20/0112016 R. Entrada 241,
en el que informa que l'empresa SERVICIOS Y PROYECTOS LA SAFOR SL, no esta operativa
per motius fiscals.
Vist que sol, licita el canvi de titularitat del contracte administratiu de l'empresa SERVICIOS Y
PROYECTOS LA SAFOR a nom de JOAN ANDREU MORANT HERRRERO, donat que és
eH mateixa el que va redactar i signar els projectes.
Considerant el que establix l'articule 85 del TRLCSP/2011 que permet la successió en la persona
del contractista en els casos d'escissió de la societat contractista, sempre que el nou contractista
assumix i se subroge en els mateixos drets i obligacions dimanents del contracte, ostente la
solvencia necessaria per a assumir els mateixos i es responsabilitze solidiuiament en l'execució
del contracte.
Per tot el que precedeix, la Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per
Resaludó de l' Alcaldia de data 15 de juny de 2015, per unanimitat deIs seus membres
ACORDA:
PRIMER.
Acceptar la successió en la persona del contractista, modificant la titularitat del
contracte de servicis de redacció deIs projectes tecnics i direcció de les obres consistents en la
construcció de la casa de la música de Bellreguard, LOT C. Projecte i direcció d'instal'lacions
necessanes (electricitat, fontaneria i sanejament, c1imatització, protecció contra incendis i
activitat c1assificada), estudi geotecnic de l'empresa SERVICIOS Y PROYECTOS LA SAFOR
SL, al Sr. JOAN ANDREU MORANT HERRERO, con DNI 19984425R, qui deura subrogar-se
en tots els drets i obligacions de l'anterior adjudicatari, i ostentar la solvencia necessana per a

l'execuCÍó del present contracte, assumint la responsabilitat en l'execució del mateix

SEGON.

Donar trasllat a 1'interessat del present acord.

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