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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 el 07 de
setembre de 2016, és va adoptar l'acord transerit a continuació, a reserva deIs tennes que
resulten de l'aprovaeió de l'aeta eorresponent, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Deeret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Regim Jurídie de les Entitats Locals:
«
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA COMPLEMENTARI DE LA
CONSTRUCCIÓ DE LA PISTA DE BASKET DEL T.M. DE BELLREGUARD.

Vist l'expedient tramitat per a dur a terme l'execució de la pista de basquet del t.m. de
Bellreguard, i considerant el projecte complementari presentat pel director d'obres, el Sr.
Wenceslao Ibañez Ferrer, per import de 48.170,8 €, és necessari l'adjudicació de les
mencionades obres complementan.es.
Atenent a la justificació tecnica per part del director de l'obra, així com als disposat en l'Article
171 TRLCSP/2011.- Contractes d'obres. A més de en els casos previstos en l'article 170, els
contractes d'obres podran adjudicar-se per procediment negociat en els suposits següents:
b) Quan es tracte d'obres complementirries que no figuren en el projecte ni en el contracte, o en
el proj ecte de concessió i el seu contracte inicial, pero que a causa d'una circumstimcia que no
poguera haver-se previst per un poder adjudicador diligent passen a ser necessan.es per a
executar l'obra tal com estava descrita en el projecte o en el contracte sense modificar-la, i
l'execució del qual es confie al contractista de l'obra principal o al concessionari de l'obra
pública de acord amb els preus que regisquen per al contracte primitiu o que, si és el cas, es
fixen contradictoriament, sempre que les obres no puguen separar-se tecnica o economicament
del contracte prlmitiu sin causar grans inconvenients a l'organ de contractació o que, encara que
resulten separables, siguen estrictament necessaries per al seu perfeccionament, i que el import
acumulat de les obres complementarles no supere el 50 per cent de l'import prlmitiu del
contracte.
Vist l'informe del secretari-interventor.
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resoludó de l' Alcaldia de
data 15 de juny de 2015, ACORDA:
PRIMER.
Adjudicar el contracte d'obra complementan.a de construcció de la pista de
basquet de Bellreguard per procediment negociat sense publicitat, per import de 48.170,8 €
(IVA inclós) a la mercantil Obresa estudis i assesorament constructiu la safor, s.l, en virtut del
que disposa l'article 171 lRLCSP/2011.
SEGON.

Notificar-ho a l'interessat que haura de dipositar una fian¡;a del 5% de preu

d'adjudicació (sense JVA), dins deIs 10 dies següents a la notificació de l'adjudicació.

TERCER.
Formalitzar el corresponent contracte amb l'empresa adjudicataria. Una vegada
presentada la fianya.»
J, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i am
Bellreguard, dotze de setembre de dos mil setze
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