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INI'ERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la ~essió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 24 de
febrer de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs temles que resulten
de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artiele 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:
RECTIFICACIÓ
D'ERROR
EN
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ
D'APARELLS ELEVADORS

«

L'ACORD
D'ADJUDICACIÓ
DEL
DEL SERVEI DE MANTENIMENT

Vist que la Junta de Govem Local del passat 27 de gener de 2016 es va acordar:
« Adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei de manteniment d'aparelles elevadors en el local
de les «Escales Velles», situat al C/Monduver 001, a l'empresa Ascensores Gandia, amb un pressupost de
40,00 € al mes per ascensor, és a dir 1.440,00€ a l'any, IVA no indos, «

Vist que s'ha detectat que hi ha un error material en la quantitat adjudicada,
Ates l'artiele 105. Revocació d'actes i rectificació d'errors.
Les Administracions públiques podran, aixÍ mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instancies
deIs interessats, els errors materials, de fet o aritmetics existents en els seus actes,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldía, de
data 15 de juny de 2015, ACORDA:

PRIMER.
Rectificar l'acord de la JGL de data 27 de gener de 2016 acord d'adjudicació
del contracte menor per a la prestació del servei de manteniment d'aparelles elevadors en el local
de les «Escoles Velles», situat al ClMonduver 001, a l'empresa Ascensores Gandia,
On diu:
amb un pressupost de 40,00 € al mes per ascensor, és a dir 1.440,00€ a l'any, IVA no inelós.

ha de dir:
amb un pressupost de 40,00 € al mes per ascensor, és a dir 480,00€ a l'any, IVAno inelós.

SEGON.

Donar trasllat del present acord a l'empresa adjudicatitria»

1, perque conste, estenc aquesta certificació,
Bellreguard, vint-i-cinc de febrer de dos mil setze

lau del Sr. Alcalde,

