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RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 2013, DEL 
RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA, POR LA QUE SE NOMBRA A LOS 
MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSITAT POLI
TÈCNICA DE VALÈNCIA

El artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, establece que los órganos 
de contratación, que será el órgano competente para la 
valoración de las ofertas.

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, establece en el artículo 21.4 que si la 
mesa es permanente o se le atribuyen funciones para una 
pluralidad de contratos su composición deberá publicarse en 
el Boletín Oficial correspondiente.

El artículo 53.l de los Estatutos de la Universitat Politècnica 
de València, aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 de 
noviembre, del Consell establece que el rector es el órgano 
de contratación de la Universitat y está facultado para 
suscribir en su nombre y representación los contratos en 
los que intervenga la Universitat. Ejercerá sus funciones de 
acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación 
administrativa.

En base a lo expuesto y de acuerdo con las atribuciones 
que le vienen conferidas a este rectorado como órgano 
de contratación de la Universitat Politècnica de València, 
resuelvo:

Primero
Nombrar a los miembros de la mesa de contratación de la 
Universitat Politècnica de València en los procedimientos 
abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados 
con publicidad a que se refiere el artículo 177.1 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que está 
integrada por:

RESOLUCIÓ DE 10 DE JUNY DE 2013, DEL RECTOR 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, 
PER LA QUAL ES NOMENA ELS MEMBRES DE LA 
MESA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

L’article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, estableix sobre els òrgans de 
contractació que és l’òrgan competent per a la valoració de 
les ofertes.

El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, estableix en l’article 21.4 que si la mesa és 
permanent o se li atribueixen funcions per a una pluralitat de 
contractes la composició s’ha de publicar en el butlletí oficial 
corresponent.

L’article 53.l dels Estatuts de la Universitat Politècnica de 
València, aprovats pel Decret 182/2011, de 25 de novembre, 
del Consell estableix que el rector és l’òrgan de contractació 
de la Universitat i està facultat per a subscriure en nom i 
representació seu els contractes en què intervé la Universitat, 
a més que exerceix les seues funcions d’acord amb la 
legislació vigent en matèria de contractació administrativa.

Prenent com a base l’exposició anterior i d’acord amb les 
atribucions que confereixen a aquest Rectorat com a òrgan 
de contractació de la Universitat Politècnica de València, 
resolc:

Primer
Nomenar els membres de la mesa de contractació de la 
Universitat Politècnica de València en els procediments oberts 
i restringits i en els procediments negociats amb publicitat 
a què es refereix l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que està integrada per:
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Segundo
La presente resolución se publicará en el perfil del contratante 
de la Universitat Politècnica de València y en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, entrando en vigor el mismo día 
de su publicación en el citado Diari.

El rector. Francisco José Mora Mas.

Segon
Aquesta resolució s’ha de publicar en el perfil del contractant 
de la Universitat Politècnica de València i en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, i entra en vigor el mateix dia de la 
publicació en el Diari esmentat.

El rector. Francisco José Mora Mas.
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