_....

Clot de L'Era, iO C.P.46713
8ELLREGUARD (VALENCIA)
t - 962 815 511 f - 962 816 218
secretari a@bellreguud.net
C.I.F P-4604800-E
www.bellreguard.net

~

BELLREGUARD
AJUNTAMENT

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

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local, celebrada ell O de
mary de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deis termes que resulten de
l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel qua! s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats Locals:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
DEFENSA JURÍDICA. PROCEDIMENT ORDINARI 000449/2015.

«

Vist l' expedient tramitat per a dur a terme la contractació del servei de defensa jurídica en
primera instancia davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Valencia, procediment
ordinari 000449/2015 interposat per M. Luisa Bonilla Giorgeta contra I'Ajuntament de
Bellreguard pel compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel'lació de la ÜE Oest 2 de
Bellreguard.
Vist que es tracta d'un contracte menor de prestació de serveis, previst a l'artiele 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.
Vista l'oferta presentada mitjan~ant pressupost per els advocats urbanistes De Juan &
Dlavarrieta, amb un pressupost de quatre mil euros, IVA no inelas (4.000,00 € IVA no inelas)
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 menor per a la prestació del servei de defensa jurídica en
primera instancia davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Valencia, procediment
ordinari 000449/2015 interposat per M. Luisa Bonilla Giorgeta contra I'Ajuntament de
Bellreguard pel compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel'lació de la UE Dest 2 de
Bellreguard, als advocats urbanistes De Juan & Olavarrieta per un import de quatre mil euros,
IVA no inelas (4.000,00€ IVA no inelas)
SEGON.

Notificar el present acord a l'empresa adjudicataria.»

1, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre
Bellreguard, onze de mar~ de dos mil setze

i plau del Sr. Alcalde,

