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EDICTE
Elevat a definitiu l'acord adoptat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 28 de novembre de 2.016,
per no presentar-se reclamacions durant el període d'exposició al públic, relatiu a la modificació de
l'article 1 dels estatuts als efectes de reflectir el caràcter de medi propi i servici tècnic de l'Ajuntament
de Rafelbunyol
En compliment del que establix l'article 70.2 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local es publica el text íntegre del mateix:
“Article 1._ Sota el nom de “RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A.M.P.” es
constituïx una Societat Anònima, configurant-se com a empresa de l'Ajuntament de Rafelbunyol, que
es regirà pels presents estatuts, per les disposicions legals vigents d'aplicació sobre Règim Jurídic
Local i per la Llei de Societats Anònimes.
CARÀCTER DE MEDI PROPI I SERVICI TÈCNIC DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
La Societat queda expressament reconeguda com a mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, als efectes de l'aplicació de l'article 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i queda impossibilitada de participar
en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Rafelbunyol i els seus Organismes Autònoms,
sense perjuí que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se'ls l'execució de la prestació
objecte de les mateixes, i l'activitat dels quals estiga inclosa en el seu objecte social.
Les comandes que els puguen conferir i l'adjudicació dels contractes que se li puguen fer per
l'Ajuntament de Rafelbunyol i els seus Organismes Autònoms s'ajustaran a les condicions següents:
1. La dita comanda o adjudicació haurà de formalitzar-se en qualsevol de les formes previstes
en l'apartat b) següent i seran d'execució obligatòria per a la Societat d'acord amb les
instruccions fixades unilateralment per l'encomandante, i la retribució de les quals es fixe per
referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de què depenguen.
2. La formalització de la comanda o adjudicació podrà fer-se: per acord o resolució dels òrgans
De l'Ens local; o per la dotació pressupostària específica que figura en els Pressupostos de
l'Ajuntament de Rafelbunyol; o per l'acceptació expressa dels òrgans De l'Ens Local en
atenció d'una sol·licitud que li formule el Consell d'Administració de la Societat a fi que se li
realitze una comanda o se li contracte una prestació.
3. La dita comanda o adjudicació haurà d'estar referida a matèries o activitats incloses en
l'objecte social de la Societat.”
Cosa que es fa pública perquè sen prenga coneixement, fent constar que contra el present
acord cap la interposició de Recurs contenciós-administratiu davant de davant del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos.
Tot això d'acord amb el que disposa l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Rafelbunyol a 30 de Gener de 2017
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