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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR

DECRET DE L’ALCALDIA

Exp.: 1384/2018  

Assumpte: Subministrament d’equipament destinat al Centre de Dia

De conformitat amb el que es disposa a l’art. 118.1 de i la Disposició Addicional segona de la 

Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP),  havent  estat 

tramitat  l’expedient  per  a  la  contractació  del  subministrament  d’equipament  destinat  al 

Centre de Dia de Betxí, subjecte a contracte menor en raó de la quantia.

Vistos els informes que obren a l’expedient, sobre:

- Existència de crèdit, segons consta en informe de data 13/11/2018.
- Justificació de la no vulneració de les regles generals de contractació, pel que fa a la 

no alteració de l’objecte de contracte que implique fraccionament del mateix.
- Justificació  de  que  el  contractista  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 

individualment  o  conjunta  superen  la  xifra  de  15.000,00€  IVA  exclòs,  sent 

qualitativament iguals i no formant una unitat amb l’anterior.

Havent estat presentada pel contractista proposició econòmica amb declaració responsable 

relativa a la capacitat d’obrar i a l’habilitació professional, així com de no estar incurs en 

prohibició de contractar.

De conformitat amb la competència atribuïda a l’alcaldia segons l’apartat 1 de la Disposició 

Addicional segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

RESOLC:

Primer.-  Adjudicar  a  Ricardo  Cervera  Benlloch  (BENCLINIC),  amb  NIF  73766528P,  el 

contracte menor de subministrament d’equipament destinat al Centre de Dia de Betxí, per un 

import total de 17.831,90 euros (14.886,20 euros i 2.945,70 euros d’IVA).

Segon.-  Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació del  subministrament referit  amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 23102.62500 del pressupost municipal de 2018 (retenció 

de crèdit 2018006256).

Tercer.-  Publicar  en  el  perfil  de  contractant   la  informació  relativa  a  l’adjudicació  del 

contracte,  en la  forma prevista  en l’art.  63.4 de la  LCSP, que comprendrà la  informació 

relativa a l’objecte, duració, import de l’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.
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Quart.-  L’acceptació  del  contingut  de  la  present  resolució  supleix  a  la  formalització  del 

contracte.

Cinqué.- La present resolució es notificarà al contractista adjudicatari, i es donarà compte de 

la mateixa a la Intervenció municipal i al responsable del contracte.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seua 

immediata executivitat, d’acord amb l’art. 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 

la jurisdicció contenciós administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 

davant els jutjats del contenciós administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana. El recurs 

es  podrà  interposar  en  el  termini  de  dos  mesos,  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la 

notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També es 

podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere procedent.

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra esta resolució un recurs de 

reposició, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la data de notificació, 

davant  del  mateix  òrgan que l’ha  dictat.  En este  cas,  no  es  podrà  interposar  el  recurs 

contenciós administratiu en tant no recaiga resolució expressa o presumpta del recurs de 

reposició, de conformitat amb el que disposen els article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En Betxí, en la data de la firma.

L’alcalde president Certifica, la secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez
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