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BELLREGUARD
A J U N T AMENT

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

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local, celebrada el 11 de
febrer de 2016, és va adoptar l' acord transerit a eontinuaeió, a reserva deIs tennes que resulten
de l'aprovació de l'aeta eorresponent, eom s'establix en l'artic1e 206 del Reia! Decret 2568/1986
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organitzaeió, Funcionament i Regim
Jurídie de les Entitats Locals:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PREVENCIÚ.

«

Vista la necessitat d'aquest ajuntament de contractar el selVei de prevenció. per l'assessorament i
recolzament en totes les activitats de les especialitats de seguretat en el treball. higiene industrial
i ergonomía. i psicosociologia aplicada i medicina del trebalL
VISt que es tracta d'un contracte menor de prestació de selVeis. 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 1'0ferta presentada per l'empresa MC PREVENCIÓN que seguidament es detalla:

Preu del concert:
- preven ció tecnica............. 799.97€
- vigilancia de la salut. ....... 501.000
Total ................................... 1.300,97€ (impostos no inelos)
Forma de pagament: mítjanf;ant transferencia bancaria
Condicions de facturació del concert: quatre pagaments trimestrals.
Condicions facturació reconeixement medics laborals addicionals: 12 pagaments
mensual s
Termini vigencia des de 1'1 de febrer de 2016 fins el 31 de gener de 2017.

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 selVei de prevenció a l'empresa Me
PREVENCIÓN amb les condicions que seguidament es detallen:
Preu del concert:
- prevenció tecnica............. 799,97€
- vigilancia de la salut.. ...... 501,OO€
Total ................................... 1.300,97€ (impostos no inelos)

Forma de pagament: mitjan~ant transferencia bancaria
Condicions de facturació del concert: quatre pagaments trimestrals.
Condicions facturació reconeixement medics laborals addicionals: 12 pagaments
mensuals
Termini vigencia des de 1'1 de febrer de 2016 fins el 31 de gener de 2017.

SEGON.

Notificar el present acord a l'empresa adjudicataria i al departament de personal.

I, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i amb/e'~
i plau del Sr. Alcalde,
I
Bellreguard, quinze de febrer de dos mil setze
I
Vist i Plau
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