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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

Adjudicació 

Donada la necessitat d’aquest Ajuntament de portar a terme el contracte per a l’explotació com a 
cafeteria del local propietat de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls ubicat en la plaça de 
l’Ajuntament, 2 en la planta baixa de l’edifici de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats. 

Resultant que de conformitat amb l’article 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la necessitat del contracte es justifica 
en la conveniència de donar servei de cafeteria als usuaris de la Casa de la Cultura i Llar dels 
Jubilats, així com posar en valor el patrimoni municipal. 

Resultant que es considera com procediment més adequat el procediment obert, oferta més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació segons preveuen els articles 157 y ss. del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

Resultant que la celebració del present contracte es declara urgent als efectes de l’article 112 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, degut a la data prevista per a l’inici del contracte. 

Atès que amb data 27 de febrer del 2014 es va emetre Informe d’intervenció sobre el percentatge que 
suposa el contracte en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 27 de febrer del 2014, es va aprovar iniciar l’expedient per a 
la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de l’alienació proposta. 

Atès que amb data 27 de febrer del 2014, es van redactar i incorporar a l’expedient els plecs de 
prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que regiran el contracte. 

Atès que amb data 27 de febrer del 2014 es va publicar anunci de licitació en el Perfil del Contractant i 
Tauler d’anuncis de l’ajuntament, havent-se presentat les proposicions següents, segons es relaciona 
en certificat de secretaria-intervenció de data 11 de març del 2014: 

LICITADOR DATA REGISTRE 
D’ENTRADA 

1. José Vicente Corbí Queralt 07/3/14 157 
 

Atès que amb dades, 11 i 14 de març del 2014 es va constituir la Mesa de Contractació, que declara 
admesa la proposició presentada per José Vicente Corbí Queralt valorant-la segons els criteris per a 
l’adjudicació del contracte i va realitzar proposta d’adjudicació a favor de José Vicente Corbí Queralt, 
al considerar que és el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa, d’acord amb la següent 
valoració: 

LICITADOR 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (CLÀUSULA 12) 

1 2 3 4 TOTAL 
José Vicente Corbí Queralt 3,00 3,00 2,00 0,5 8,5 

 

Resultant que per Resolució d’alcaldia de 14 de març del 2014 l’òrgan de contractació declarà com a 
oferta econòmicament més favorable l’emesa per José Vicente Corbí Queralt, amb DNI 19.102.393-L, 
atenent la proposta de la Mesa de Contractació. 

Resultant que requerit el candidat que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que 
presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social resguard de la garantia definitiva i de la contractació d’una 
assegurança de responsabilitat civil, aporta la documentació requerida amb data 21 de març del 2014 
(RE 181). 
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Resultant que l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és aquesta Alcaldia perquè 
l’import del contracte no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament 
ni la quantia de sis milions d’euros, de conformitat amb el previst en la Disposició Addicional Segona 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 

De conformitat amb allò que estableixen els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, en la 
Disposició Addicional Segona i l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

RESOLC 

Primer. Adjudicar a José Vicente Corbí Queralt, amb DNI 19.102.393-L el contracte per a l’explotació 
com a cafeteria del local propietat de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls ubicat en la plaça de 
l’Ajuntament, 2 en la planta baixa de l’edifici de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats 14-15 (exp. 
56/2014), per l’import anual de 4.212,00 €, més 884,52 €, corresponents a l’impost sobre el valor 
afegit (o el valor que corresponga segons el tipus d’IVA vigent en cada moment). 

Segon. Notificar José Vicente Corbí Queralt, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-lo 
per a la signatura del contracte. 

Tercer. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de Contractant. 

Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 

Benifairó de les Valls, 26 de març del 2014. 

L'alcalde, 
 
Firmat. Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

Davant de mi, 
La secretària interventora, 
Firmat. Mª de la O Pérez Cayuela 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benifairó de les Valls
	2014-03-26T13:35:55+0100
	Benifairó de les Valls
	MARIA DE LA O PEREZ CAYUELA - DNI 33413196S
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benifairó de les Valls
	2014-03-26T13:40:16+0100
	Benifairó de les Valls
	ANTONIO ENRIQUE SANFRANCISCO MESEGUER - DNI 19095373Z
	ho accepto




