
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2022/10 El Pleno

 

Susana Marqués Escoín, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO,

DISPONGO:

 

PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo 
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 28 de octubre de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 30 de octubre de 2022 a las 9:30

Lugar Salón de Plenos (Casa de Cultura)
No admite participación a distancia

 

SEGUNDO.  Que  se  lleven  a  cabo  los  trámites  legales  oportunos  para  efectuar  la 
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado.

 

TERCERO. Fijar el siguiente orden del día:

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del Borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 29 de 

septiembre de 2022 (Sesión Ordinaria).- 
2. Expediente 14150/2022. Aprobación inicial de las Bases generales por las 

que se regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de 
Benicàssim para la estabilización de empleo temporal.- 

3. Expediente 12912/2022. Aprobación del expediente para la contratación a 
través de procedimiento abierto del contrato relativo a los "SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM".- 

4. Expediente 1850/2018. Aceptación de la propuesta resolución del Conseller 
de Educación, Cultura y Deporte de delegación de competencias en materia 
de Infraestructuras Educativas en el Ayuntamiento de Benicàssim para la 
actuación: actuación, reforma y equipamiento del CENTRO CEIP SANTA 
ÁGUEDA, código 12000510 (PLA EDIFICANT).- 
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5. Expediente 16717/2022. Modificación de crédito 11P/2022 en el presupuesto 
prorrogado de 2021 para el ejercicio 2022.- 

6. Expediente 17115/2022. Modificación de crédito 12P/2022 en el presupuesto 
prorrogado de 2021 para el ejercicio 2022.- 

7. Expediente 17172/2022. Modificación de crédito 13P/2022 en el presupuesto 
prorrogado de 2021 para el ejercicio 2022.- 

8. Expediente 17449/2022. Propuesta de Gasto. Indemnización a Empresas 
IEP5/22.- 

9. Expediente 3475/2021. Contrataciones. Modificación cláusula 4.2.b) PPT y 
cláusula 9.5 y 10.2 b) PCAP relativa al contrato de servicios de “Servicio 
educativo en dos escuelas infantiles de Primer ciclo denominadas Dolores 
Martínez Tárrega “Doloretes” (código 12006342) y Pintor Tasio Flors Meliá 
(código 12007401) del Ayuntamiento de Benicàssim, con servicio de comedor 
y limpieza y servicio de prolongación de jornada y escuela de verano.- 

10.Expediente 12970/2022. Designación de Juez de Paz Titular de Benicàssim.- 
11.Despacho Extraordinario.- 

B) Actividad de control
     12. Expediente 16836/2022. Líneas fundamentales del Presupuesto para el 
ejercicio 2023.-
     13. Expediente 16985/2022. Estado situación del Presupuesto 2021 prorrogado 
para el ejercicio 2022, correspondiente al tercer Trimestre.-
     14. Expediente 16980/2022. Plan de Tesorería. Informe Morosidad trimestral 3T 
2022.-
     15. Expediente 16978/2022. Plan de Tesorería. PMP 3T 2022.-
     16. Informe a la Corporación de Decretos de Alcaldía.-
     17. Expediente 12958/2022. Informe a la corporación de Aprobación Precios 
Públicos Talleres de la EPA (primer trimestre curso 2022-2023).- 
 

18.Informes y Comunicaciones.- 

C) Ruegos y preguntas
19.Peticiones y Preguntas.- 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ajuntament de Benicàssim

  DECRET

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2022/10 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 28 d'octubre de 2022 a les 9.30

2a convocatòria: 30 d'octubre de 2022 a les 9.30

Lloc Saló de Plens (Casa de Cultura)

No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'Esborrany de l'Acta de la sessió anterior de data 29 de 

setembre de 2022 (Sessió Ordinària).- 
2. Expedient 14150/2022. Aprovació inicial de les Bases generals per les quals 

es regiran els processos selectius que convoque l'Ajuntament de Benicàssim 
per a l'estabilització d'ocupació temporal.- 

3. Expedient 12912/2022. Aprovació de l'expedient per a la contractació a través 
de procediment obert del contracte relatiu als "SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM".- 

4. Expedient 1850/2018. Acceptació de la proposada resolució del Conseller 
d'Educació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria 
d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament de Benicàssim per a l'actuació: 
actuació, reforma i equipament del CENTRE CEIP SANTA ÁGUEDA, codi 
12000510 (PLA EDIFICANT).- 

5. Expedient 16717/2022. Modificació de crèdit 11P/2022 en el pressupost 
prorrogat de 2021 per a l'exercici 2022.- 

6. Expedient 17115/2022. Modificació de crèdit 12P/2022 en el pressupost 
prorrogat de 2021 per a l'exercici 2022.- 

7. Expedient 17172/2022. Modificació de crèdit 13P/2022 en el pressupost 
prorrogat de 2021 per a l'exercici 2022.- 

8. Expedient 17449/2022. Proposta de Despesa. Indemnització a Empreses 
IEP5/22.- 

9. Expedient 3475/2021. Contractacions. Modificació clàusula 4.2.b) PPT i 
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clàusula 9.5 i 10.2 b) PCAP relativa al contracte de serveis de “Servei 
educatiu en dues escoles infantils de Primer cicle denominades Dolores 
Martínez Tárrega “Doloretes” (codi 12006342) i Pintor Tasio Flors Meliá (codi 
12007401) de l'Ajuntament de Benicàssim, amb servei de menjador i neteja i 
servei de prolongació de jornada i escola d'estiu.- 

10.Expedient 12970/2022. Designació de Jutge de Pau Titular de Benicàssim.- 
11.Despatx Extraordinari.- 

B) Activitat de control
    12. Expedient 16836/2022. Línies fonamentals del Pressupost per a l'exercici 
2023.-
    13. Expedient 16985/2022. Estat situació del Pressupost 2021 prorrogat per a 
l'exercici 2022, corresponent al tercer Trimestre.-
    14. Expedient 16980/2022. Pla de Tresoreria. Informe Morositat trimestral 3T 
2022.-
    15. Expedient 16978/2022. Pla de Tresoreria. PMP 3T 2022.-
    16. Informe a la Corporació de Decrets d'Alcaldia.-
    17. Expedient 12958/2022. Informe a la corporació d'Aprovació Preus Públics 
Tallers de la EPA (primer trimestre curse 2022-2023).-
 

18.Informes i Comunicacions.- 

C) Precs i preguntes
19.Peticions i Preguntes.- 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Els debats es troben recollits 
en l'enregistrament de la sessió plenària 
que està disponible en el Portal de 
Reproducció en la web
videoacta.benicassim.es

 ACTA 

Aquest  document de contindre dades de caràcter personal  objecte de protecció,  es
troben omesos entre dos signes (“xxxxxxxxxxx”)  en compliment  de la  Llei  orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.

Expedient nº: Òrgan Col·legiat: 

PLN/2022/10 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus Convocatòria Ordinària

Data 28 d'octubre de 2022 

Duració Des de les 9.40 fins a les 11.57 hores 

Lloc Saló de Plens (Casa de Cultura) 

Presidida per Susana Marqués Escoín 

Secretari Antonio Artola Dols 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

«xxxxxxxxxx» Antonio Rodríguez Bayón SÍ

«xxxxxxxxxx» Arturo Martí Tárrega SÍ

«xxxxxxxxxx» Carlos Luis Díaz Miró SÍ

«xxxxxxxxxx» Cristina Fernández Alonso SÍ

«xxxxxxxxxx» Elena Llobell Martí SÍ

«xxxxxxxxxx» Javier Alonso Canal SÍ

«xxxxxxxxxx» Joan Bonet Hancox SÍ

1
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«xxxxxxxxxx» Jose Carlos García Sampayo SÍ

«xxxxxxxxxx» Luis Lara Alonso SÍ

«xxxxxxxxxx» María Carmen Tárrega Chiva SÍ

«xxxxxxxxxx» Miguel Javier Alcalde Sánchez SÍ

«xxxxxxxxxx» Mª Teresa Bernat Torres SÍ

«xxxxxxxxxx» Natividad Dolores Alonso Peña SÍ

«xxxxxxxxxx» Pau Ferrando Tárrega SÍ

«xxxxxxxxxx» Rosa Gil Martin SÍ

«xxxxxxxxxx» Susana Marqués Escoín SÍ

«xxxxxxxxxx» Vicent Badenes Escrig (Interventor) SÍ

«xxxxxxxxxx» Vanessa Batalla Latorre SÍ

 

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de l'òrgan, la Presidenta obri
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'Ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA 

 

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ  ANTERIOR  DE  DATA  29  DE  SETEMBRE  DE  2022  (SESSIÓ
ORDINÀRIA).-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 15, En contra: 0, 
Abstencions: 2, Absents: 0

A continuació i  de conformitat  pel  que es disposa en l'article  91.1 del
Reial  decret  2.568/1986,  de  28  de  Novembre  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitat  Locals,  es posa a la
disposició de tots els membres l'esborrany de l'acta citada.

Sotmés l'esborrany a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 15, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Natividad Alonso, Javier
Alonso, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions: 2;

2
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Joan Artur Bonet i Pau Josep Ferrando; pel que s'aprova.

A  la  vista  de  l'anterior,  no  havent-hi  cap  observació,  es  considera
legalment aprovat l'esborrany de l'acta citada.

 

PUNT  SEGON.-  EXPEDIENT  14150/2022.  APROVACIÓ  INICIAL  DE
LES  BASES  GENERALS  PER  LES  QUALS  ES  REGIRAN  ELS  PROCESSOS
SELECTIUS  QUE  CONVOQUE  L'AJUNTAMENT  DE  BENICÀSSIM  PER  A
L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Mitjançant ordre d'incoació emesa per la Regidoria Delegada de Recursos Humans i
l'Alcaldia  es  posa  en  coneixement  la  necessitat  d'elaborar  les  bases  generals
reguladores d'aquells procediments selectius d'accés a l'ocupació pública d'aquest
ajuntament de Benicàssim que han de regir el procediment d'estabilització regulats
en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat  en  l'ocupació  pública  amb  la  finalitat  de  donar  una  uniformitat  a  la
totalitat dels processos selectius, ja que a causa de la normativa específica per la
qual es regulen, no troben ajust en les Bases Generals aprovades per l'Ajuntament
Ple en sessió celebrada el dia 25 de març de 2010 i publicades en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló núm. 111 de data 16 de setembre de 2010 que regiran
les mateixes de manera subsidiària a les específiques d'estabilització i en en tot allò
que no contradiga a la normativa actual en matèria de personal. 

En data 21 de setembre de 2022 es redacta proposta de bases generals d'accés a
l'ocupació  pública  mitjançant  procés  d'estabilització  regulats  mitjançant  la  Llei
20/2021,  de 28 de desembre,  havent-se procedit  amb caràcter  previ  a mantindre
reunions amb les diversos sindicats, no obstant l'anterior, resulta necessari procedir
a la  negociació  de les  mateixes  mitjançant  la  convocatòria  de Taula  General  de
Negociació.

En  aquestes  bases  es  recullen  els  sistemes  selectius  tant  per  concurs  com per
concurs  oposició,  i  en  l'elaboració  de  les  mateixes  s'ha  intentat  seguir
majoritàriament  els  criteris  establits  per  la  Resolució  de  la  Secretaria  d'Estat  de
Funció Pública d'1 d'abril de 2022, dins dels quals s'estableix la prohibició que els
processos siguen restringits, la qual cosa implica que que ni formal ni materialment
suposen la impossibilitat real que persones diferents dels qui vinguen ocupant els
llocs es presenten a les mateixes i, en cas de tindre la puntuació necessària, puguen
obtindre la plaça.

Per tant,  existeix  la prohibició de convocatòries restringides,  per la qual  cosa les
places a cobrir en el procés d'estabilització han de ser oferides donant compliment
als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat, per
tant, cap cas cap que s'aprove una oferta d'ocupació pública o que es convoque un

3
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procés  que  restringisca  la  participació  en  el  mateix  únicament  a  aquells  que
estigueren o hagueren estat ocupant prèviament aqueixes places, ni a qualsevol altre
requisit  que supose  un  minvament  de la  possibilitat  que altres  persones puguen
accedir  en  els  mateixos  procediments  que  es  convoquen,  perquè  així  ho  prevé
l'article 23 de la Constitució Espanyola, i les normes bàsiques de la Funció Pública. 

En la fase d'oposició es produeix una reducció del temari i quant a la fase de concurs
valorant  amb una puntuació  lleugerament  superior  l'experiència  en l'administració
convocant pel fet que si el que es tracta és d'estabilitzar places, hem de prendre en
consideració la sentència del Tribunal Suprem 2186/2019 que estableix “...no sembla
arbitrari  atribuir  diferent  puntuació a l'experiència prèvia en l'Administració segons
s'haja adquirit  en la  mateixa a la  qual  pertany la  plaça convocada o a una altra
diferent.  Fins i  tot  podent  haver-hi  elements comuns entre l'una i  l'altra,  no hi  ha
dubte que no és el  mateix  el  context  organitzatiu  i  funcional  corresponent  ni  que
tampoc  coincideixen,  en  principi,  les  competències  i  funcions  ni  la  normativa  a
aplicar. Per tant, mediant aqueixes diferències no és desraonada que també diferisca
la puntuació...”. I per aquest motiu, es valora de manera diferent l'haver desenvolupat
les funcions en el mateix context organitzatiu i funcional al convocant, amb puntuació
menor en haver prestat els serveis en un similar com serien altres entitats locals i
amb una puntuació inferior però també valorant-se l'haver exercici les funcions en
altres administració diferent a la convocant i a la les entitats locals com podria ser en
la AGE o en l'Administració autonòmica. 

Quant al concurs relatiu a altres mèrits diferents a l'experiència en els processos
convocats únicament per concurs s'ha deixat obert, podent-se establir en les bases
específiques tots els criteris o solo alguns d'ells. 

En data 19 d'octubre de 2022 se sotmeten preceptivament les Bases generals del
procés d'estabilització a negociació mitjançant la convocatòria de la Taula General
de Negociació i s'introdueixen xicotetes modificacions en la puntuació de la formació,
idiomes comunitaris i proves superades a l'Ajuntament de Benicàssim que s'ajusten
plenament a la legalitat vigent. En aquesta data s'emet una nova proposta de bases
les quals són subscrites per la Cap de Recursos Humans i l'Alcaldia.

En  tractar-se  d'unes  bases  de  caràcter  general,  el  procediment  per  a  la  seua
aprovació definitiva és l'establit en l'article 49 LRBRL que estableix: 

“a)  Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a
la presentació de reclamacions i suggeriments. 

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i
aprovació definitiva pel Ple.

En el  cas  que no s'haguera presentat  cap reclamació  o  suggeriment,  s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional”

4
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El Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, és l'òrgan competent per a l'adopció
d'aquest acord per al qual d'acord amb l'article 47 del mateix text legal, és necessari
majoria simple per a la seua aprovació.

De conformitat amb el que s'estableix en l'el article 70.2 LRBRL estableix que les
ordenances no entren en vigor fins que es publique íntegrament el seu text en el
BOP i  transcórrega el  termini  de l'article  65.2 (15 dies hàbils).  Així  doncs,  per a
l'entrada  en  vigor  d'aquesta  ordenança,  una  vegada  aprovada  definitivament  (o
transcorregut el termini de 30 dies naturals des de l'aprovació inicial sense que es
produïsquen reclamacions) s'haurà de remetre anunci al BOP i esperar al transcurs
del  termini.  Es  remetrà  extracte  al  DOGV  i  després  de  l'aprovació  definitiva
s'elaboraran les bases específiques de cadascuna de les convocatòries. 

Per tot l'exposat i en ajustar-se a la legalitat vigent, vista la proposta de l'Alcaldia i
informe  favorable  de  la  Cap  de  Secció  de  Recursos  Humans  i  Serveis  de  20
d'octubre  de  2022  a  la  proposta  de  bases  generals  reguladores  d'aquells
procediments  selectius  d'accés  a  l'ocupació  pública  d'aquest  Ajuntament  de
Benicàssim  que  han  de  regir  el  procediment  d'estabilització  regulats  en  la  Llei
20/2021,  de  28  de  desembre,  el  qual  és  conformat  pel  Secretari  General  de  la
Corporació.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 24 d'octubre de 2022.  

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 17, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad
Alonso,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García
Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el
següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases Generals que han de regir els procediments
selectius d'accés a l'ocupació pública d'aquest ajuntament de Benicàssim que han de
regir el procediment d'estabilització regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre,
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat  en l'ocupació pública de
conformitat amb l'Oferta d'Ocupació Pública 2021 aprovada Decret de l'Alcaldia núm.
4286 de data 21 de desembre de 2021 i adaptada al que s'estableix en l'article 2 i les
Disposicions Addicionals 6a i 8a de la citada Llei mitjançant Decret d'Alcaldia núm.
1686, de 25 de maig de 2022. 

SEGON.- Publicar  anunci  les  citades  bases  generals  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província atorgant un termini d'informació pública i audiència als interessats de 30
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dies  hàbils  als  interessats  per  a  la  presentació  de  reclamacions  i  suggeriments
davant  el  Ple,  i  amb  caràcter  íntegre  en  el  Tauler  d'anuncis  situat  en  la  seu
electrònica de l'Ajuntament.

TERCER.- Considerar definitivament aprovades les Bases Generals dels processos
d'estabilització  sense  necessitat  d'acord  exprés  si  durant  el  citat  termini  no
s'hagueren  presentat  reclamacions  i/o  suggeriments;  en  cas  contrari,  el  Ple
disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les. 

QUART.- Donar trasllat de l'acord a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria Municipals
i a la Junta de Personal. 

CINQUÉ.- Comunicar  que el  present acord és un acte de tràmit  no decisori,  que
inicia el procediment administratiu i per tant, és inimpugnable, per la qual cosa no
cap cap recurs, sense perjudici d'impugnar en el seu moment la decisió que pose fi a
aquest, si és contrària als seus drets.

SISÉ.- Disposar que si es produïra l'aprovació definitiva de les presents bases sense
necessitat  d'acord exprés,  en tractar-se d'una disposició de caràcter  general,  que
posa  fi  a  la  via  administrativa,  podran  interposar  el  següent  recurs:  Recurs
contenciós  administratiu  directament:  Termini:  DOS  MESOS  comptats  des  de
l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del text íntegre. Òrgan:
Davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

 

PUNT  TERCER.-  EXPEDIENT  12912/2022.  APROVACIÓ  DE
L'EXPEDIENT  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  A  TRAVÉS  DE  PROCEDIMENT
OBERT DEL CONTRACTE RELATIU ALS "SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM".-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que existeix Provisió d'Incoació (08/08/2022) per a l'expedient de
contractació  del  contracte  relatiu  als  "SERVEIS  DE  TELECOMUNICACIONS  DE
L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM", sent la tramitació ordinària, si bé la tramitació de
la  despesa  serà  anticipada,  i  el  procediment  d'adjudicació  el  procediment  obert,
utilitzant-se  una  pluralitat  de  criteris  d'adjudicació  (criteris  judicis  de  valor  i
quantificables) sobre la base de la millor relació qualitat-preu, atés que es donen les
circumstàncies assenyalades en els arts. 145, 146 i ss i art. 156 i concordants de la
LCSP  9/2017,  sent  un  contracte  susceptible  de  recurs  especial  en  matèria  de
contractació de l'art. 44.1 a) *LCSP 9/2017 i subjecte a regulació harmonitzada, per la
qual cosa requereix publicació en el DOUE (donat el valor estimat, segons el art 22.1.c
LCSP) 

Resultant  que  existeix  MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA subscrita  pel  Servei
promotor i Regidoria delegada justificant la necessitat i idoneïtat del contracte així com,
entre  altres,  la  insuficiència  de  mitjans  i  l'elecció  del  procediment  obert  com  a
procediment  d'adjudicació  (art.  28,  63.3  i  116.1  LCSP  9/2017).  Així  mateix  i  de
conformitat amb l'art. 116.4 LCSP obra en l'expedient Informe justificatiu dels aspectes
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requerits en aquest article i d'altres justificatius com la no divisió de lots, insuficiència
mitjans, necessitat de l'Administració/gaste, tipus de contracte i procediment, condició
especial execució, així com justificació dels criteris de solvència i adjudicació i la seua
valoració…, subscrit pels tècnics municipals responsables del contracte i redactors del
Plec  de  Prescripcions  Tècniques  (Enginyer  Tècnic  de  Serveis  i  Cap  de  la  Secció
d'Informàtica).

Resultant que existeix Plec de Prescripcions Tècniques (05/08/2022) i Fitxa
Tècnica per a la contractació del referit servei redactats per l'Enginyer Tècnic de Serveis
i la Cap de la Secció d'Informàtica, amb un pressupost base de licitació de 700.000 €
IVA inclòs (BI 578.512,40 € + IVA 121.487,60), i diversos criteris d'adjudicació (criteris
judici  de valor  i  criteris  quantificables)  basats en la  millor  qualitat-preu i  duració del
contracte de 5 anys, sense possibilitat de pròrrogues. 

*En la seua clàusula 3 es ve a reflectir: “....- La prestació del present servei, es
correspon amb el següent codi:  

64200000-8: Serveis de telecomunicacions.

La  contractació  es  qualifica  com  a  contracte  mixt  de  SERVEIS  i
SUBMINISTRAMENT de  caràcter  administratiu,  de  conformitat  amb  el  que
s'estableix en la LCSP, quedant sotmesa a aquesta llei, on preval la quantia del
SERVEI en un 90%, enfront del 10% del subministrament….”

Resultant  que  el  valor  estimat  del  contracte  a  l'efecte  de  publicació  i
adjudicació, segons la duració del contracte i els modificats previstos és de 671.074,40
€.

Vist  que per  la  Intervenció  s'ha informat  sobre la  tramitació anticipada de
l'expedient en data 10/08/2022 que: “... De conformitat amb l'article 18 “Contractes de
tramitació anticipada” de les Bases d'Execució del Pressupost Prorrogat de 2021 per a
l'exercici 2022, per la Intervenció es fa constar que en la Borsa de Vinculació Jurídica a
imputar  aquesta  despesa,  existeix  normalment  crèdit  adequat  i  suficient,  quedant
condicionat  el  compromís  de  despesa,  en  el  Plec  de  condicions  que  regisca  la
contractació, amb el tercer, a l'existència de crèdit en el pròxim Pressupost, la qual cosa
haurà  d'acreditar-se  sol·licitant  expedició  del  corresponent  document  comptable  amb
càrrec a l'exercici corrent una vegada entre en vigor el Pressupost de l'any 2023, o en el
seu cas, sobre el Pressupost Prorrogat. ... ” (Informe 2022- 0180).

Any 2023 (Gener a Novembre) 128.333,34

Any 2024 (Desembre 2023 a Novembre) 140.000,00

Any 2025 (Desembre 2024 a Novembre) 140.000,00

Any 2026 (Desembre 2025 a Novembre) 140.000,00
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Any 2027 (Desembre 2026 a Novembre) 140.000,00

Any 2028 (Desembre 2027) 11.666,66

Considerant que per la Secció de contractació ha sigut redactat el Plec de
Clàusules Administratives, de conformitat amb el  Plec de Prescripcions Tècniques
determinant-se com a procediment d'adjudicació l'obert de tramitació ordinària utilitzant-
se una pluralitat de criteris (criteris judici de valor i criteris quantificables), adjudicant-se
al  licitador  que  presente  l'oferta  que  atenga  la  millor  qualitat-preu, susceptible  de
recurs especial en matèria de contractació i subjecte a regulació harmonitzada.

Considerant així mateix que, el contracte definit té la qualificació de contracte
administratiu mixt  de  serveis i  subministrament  perquè  inclou  prestacions
corresponents  a  un  contracte  de  subministrament  i  prestacions  corresponents  a  un
contracte de serveis, d'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer  de  2014,  sent  el  caràcter  de  la  prestació  principal,  la  del  servei,  segons
documentació tècnica subscrita pel Responsable del contracte.

Vistos  els  informes  obrants  en  l'expedient,  l'informe  de  la  Secció  de
Contractació  respecte  a  l'expedient  amb  observacions,  amb  el  qual  és  conforme  el
Secretari (Informe núm. 2022-0083 de data 20/09/2022) i l'informe amb observacions de
fiscalització  prèvia  de  la  Intervenció  municipal  (Informe  núm.  2022-0543  de  data
27/09/2022).

Vista  la  proposta  de  la  Regidoria  delegada  de  Serveis  Generals  de  data
3/10/2022. 

Considerant el que es disposa en els articles 1, 17, 22, 28, 35, 44, 63, 99 a
102, 116, 117.2, 122, 124, Secció 2a del Capítol I Títol I del Llibre II (art. 131 a 158 i
següents), 188 i ss, 308 i ss, art. 326, i concordants de la LCSP i R.G.L.C.A.P 1098/2001
i concordants de la Llei de Contractes Sector Públic 9/2017 i el R.G.L.C.A.P. 1098/2001,
el  Reial  decret  817/2009,  de desenvolupament  parcial  de la  LCSP 30/2007 així  com
l'assenyalat  en  la  Disposició  Addicional  segona,  tercera  i  quinzena  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic 9/2017, de la LCSP 9/2017, i Decret d'Alcaldia 2118, de
data 10/07/2020.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal
de  Gestió  Política,  Econòmica,  Administrativa  i  Especial  de  Comptes  de  data  10
d'octubre de 2022. 
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Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total  de  Regidors:  17.-  Regidors assistents:  17;  Regidors absents:  cap;  Vots

afirmatius: 17, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena
Llobell,  Arturo  Martí,  Vanesa  Batalla,  Miguel  Alcalde,  Mª  Carmen  Tárrega,  Antonio
Rodríguez, M.ª Teresa Bernat,  Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots negatius:
cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
condicions Tècniques que regeixen la present contractació relativa al servei  "SERVEIS
DE TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM" per procediment
obert, utilitzant-se una pluralitat de criteris (criteris judici de valor i criteris quantificables)
(el  contracte s'adjudicarà al licitador que presente l'oferta que atenga la millor  relació
qualitat-preu).

SEGON.- Aprovar  l'expedient  de contractació  per  al  servei "SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM" de  l'Ajuntament  de
Benicàssim, declarant-se de tramitació ordinària, sent la tramitació anticipada quant a la
despesa, per la qual cosa de conformitat al art.117.2 LCSP 9/2017, el Plec de Clàusules
Administratives  Particulars  haurà  de  sotmetre  l'adjudicació  a  la  condició  suspensiva
d'existència  de crèdit  adequat  i  suficient  per a finançar  les obligacions derivades del
contracte en l'exercici corresponent; disposar l'obertura del procediment obert, utilitzant-
se una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, per a
l'adjudicació  del  contracte  de  "SERVEIS  DE  TELECOMUNICACIONS  DE
L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM" sent el pressupost base de licitació per import de
700.000 € IVA inclòs (BI 578.512,40 € + IVA 121.487,60 €) i la duració del mateix de 5
anys  (sense  possibilitat  de  pròrrogues), conformement  al  Plec  de  Clàusules
Administratives  Particulars  i  Tècniques  que  s'aproven  en  aquesta  resolució  que  es
considera  part  integrant  del  contracte,  sent  la  distribució  d'anualitats,  segons  la
documentació tècnica aportada pels responsables del contracte, la següent:

Any 2023 (Gener a Novembre) 128.333,34

Any 2024 (Desembre 2023 a Novembre) 140.000,00

Any 2025 (Desembre 2024 a Novembre) 140.000,00

Any 2026 (Desembre 2025 a Novembre) 140.000,00

Any 2027 (Desembre 2026 a Novembre) 140.000,00

Any 2028 (Desembre 2027) 11.666,66
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TERCER.- De conformitat amb l'art. 117.2 de la Llei de Contractes del Sector
Públic  9/2017  i  art.  18  BEP  2021,  en  els  contractes  de  tramitació  anticipada,  el
compromís de despesa amb un tercer queda condicionat a l'existència de crèdit en el
pressupost  que entra en vigor,  quedant  complida i  acreditada aquesta condició  amb
l'expedició del  corresponent  document comptable amb càrrec a l'exercici  corrent  una
vegada haja entrat en vigor.

QUART.- Disposar la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, sent el
termini de presentació de pliques, de 35 dies naturals comptats des de la data
d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea,
així  mateix  es  publicarà  l'anunci  de  licitació  en  el  perfil  del  contractant  de
l'Ajuntament de Benicàssim, que es troba allotjat en la Plataforma de contractació
del sector públic ( www.contrataciondelestado.es).-

CINQUÉ.- L'obertura  del  Sobre/Arxiu  electrònic  «xxxxxxxxxx»
“Documentació  Administrativa”  i,  en  el  seu  cas,  Sobre/Arxiu  electrònic  «xxxxxxxxxx»
“Documentació  relativa  a  judicis  de  valor”,  tindrà  lloc  al  dimarts  o  dijous  (i
excepcionalment el divendres) següent hàbil, a aquell en què finalitze el termini de
presentació de proposicions a l'Ajuntament de Benicàssim a les 12.00 hores, llevat que
la  Mesa haja  fet  ús  de la  potestat  d'esmena respecte a  la  qualificació  prèvia  de la
documentació del sobre A, i  en aquest cas l'obertura tindrà lloc transcorregut aquest
termini  mitjançant  avís  a  través  de la  Plataforma de  Contractació  del  Sector  Públic
(www.contrataciondelestado.es) als licitadors.

La celebració de les Meses de Contractació que procedisquen en cas de
no celebrar-se els dies assenyalats, s'indicaran en la plataforma de contractació
del sector públic (http://www.contrataciondelestado.es).

SISÉ.- Designar als membres de la Taula de Contractació i publicar la seua
composició en el Perfil de Contractant en la forma en què ha sigut contemplada en el
PCAP:

-  Presidenta: Dª  Alicia  Aragonés,  Tresorera  municipal,  com  a  funcionària
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional i com a suplent, un funcionari/a
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i en aquells suposats en els quals
resulte  impossible  per  vacant,  absència  o  malaltia,  actuarà  de  President/a  el/la  Tècnic
d'Administració General, Cap de la Secció de l'Àrea de Contractació.

- Els vocals:

- Per la Secretaria general: Sr.  Antonio Artola,  Secretari  municipal,  i  en cas
d'absència, vacant o malaltia la persona que legalment li substituïsca.

- Per la Intervenció Municipal: Sr. Vicent Badenes, Interventor Municipal, i en
cas d'absència, vacant o malaltia la persona que legalment li substituïsca.

- El Responsable del contracte/personal tècnic municipal, Clemente Martín,
Enginyer Tècnic de Serveis i Eva Matutano, Cap de la Secció d'Informàtica, i en cas
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d'absència, vacant o malaltia, la persona que es designe com a substitut/a.

- Secretària: Dª Raquel Oller, Tècnic de Gestió de la Secció de Contractació, o
en la seua absència, vacant o malaltia, qui es designe com a substitut, preferentment
d'entre el personal de la Secció de Contractació. 

SETÉ.- Designar  com a  responsable-s del  contracte  actual,  a  Clemente
Martín, Enginyer Tècnic de Serveis i Eva Matutano, Cap de la Secció d'Informàtica, amb
les funcions recollides en l'art. 62 LCSP 9/2017. 

HUITÉ.- Comunicar la present resolució als responsables del contracte, a la
Regidoria  delegada  de  Contractació  i  Regidoria  delegada  d'Hisenda  i  als  Serveis
Econòmics municipals, als efectes oportuns.

NOVÉ.- RECURSOS:

a) Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar:

1. Recurs de reposició amb caràcter potestatiu.  Termini: UN MES a comptar des
del següent a aquell en què reba aquesta notificació. Si en el mes de venciment no
hi haguera dia equivalent s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes. Òrgan
davant el qual s'interposa: davant el mateix que ha dictat l'acte administratiu.

2. Recurs contenciós administratiu directament:  Termini: DOS MESOS comptats
des del següent a la recepció d'aquesta notificació. Òrgan: davant el Jutjat  dels
Contenciós-Administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en l'art. 14.1
de la Llei 29/98, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Així mateix contra els actes enumerats en el art 44.2 LCSP 9/2017, cap:

- Recurs especial de contractació amb caràcter potestatiu art 44 i ss LCSP
9/2017

- Termini: en el termini de 15 dies hàbils segons el que es disposa en el art 50
LCSP.

- Forma i lloc d'interposició: La presentació de l'escrit d'interposició haurà de
fer-se en els termes regulats en el art 51 LCSP. Podent-se presentar en els
llocs  establits  en  el  art  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  (Els
escrits presentats en registres diferents dels 2 citats a continuació, hauran
de comunicar-se al Tribunal de manera immediata i de la forma més ràpida
possible).  Així  mateix  podrà  presentar-se  en  el  registre  de  l'òrgan  de
contractació  o  en el  de  l'òrgan  competent  per  a  la  resolució  del  recurs:
Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos  Contractuals  (Av.  General
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Perón,  38,  28020-Madrid)-  (http://tribunalcontratos.gob.es),  en  virtut  del
conveni  subscrit  el  22  de  març  de  2013  entre  el  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques i la Generalitat sobre atribució de competència de
recursos contractuals (BOE 17 abril de 2013).

- Recurs contenciós administratiu directament: DOS MESOS comptats
segons els  terminis  indicats  en el  art  44,  50 i  concordants  de la  LCSP.
Òrgan:  davant  el  Jutjat  dels  Contenciós-Administratiu  de  Castelló,
exceptuant el que està disposat en l'art. 14.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això podrà interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

PUNT  QUART.-  EXPEDIENT  1850/2018.  ACCEPTACIÓ  DE  LA
PROPOSADA  RESOLUCIÓ  DEL  CONSELLER  D'EDUCACIÓ,  CULTURA  I
ESPORT  DE  DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  EN  MATÈRIA
D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES A L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM PER
A  L'ACTUACIÓ:  ACTUACIÓ,  REFORMA  I  EQUIPAMENT  DEL  CENTRE  CEIP
SANTA ÁGUEDA, CODI 12000510 (PLA EDIFICANT).-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 23 de
febrer de 2018 va acordar adherir-se al Pla Edificant aprovat per Decret llei 5/2017,
de 20 d'octubre, del Consell,  que estableix el règim jurídic de cooperació entre la
Generalitat  i  les  administracions  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament dels centres públics docents
de la Generalitat.(1850/2018).

Resultant que el 24 d'octubre de 2018 es va sol·licitar per part d'aquest
ajuntament la delegació de competències, tal com disposa l'article 7 del citat Decret
llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell.

Resultant que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 30 de
juliol de 2021 va acordar indicar que les actuacions a dur a terme respecte al centre
educatiu  12000510-CEIP SANTA ÁGUEDA dins del PLA EDIFICANT, conforme a
les especificacions previstes en la Memòria Tècnica, presentada en data 09/04/2020,
la següent: 12000510-ACTUACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT DEL CENTRE.

Resultant que s'ha emés proposta de resolució d'Educació, Cultura
i  Esport  de  delegació  de  competències  en  matèria  d'infraestructures
educatives a  l'Ajuntament  de Benicàssim per  a  l'ACTUACIÓ,  REFORMA I
EQUIPAMENT del  centre CEIP SANTA ÁGUEDA, codi  12000510, signada
per  la  persona  titular  de  la  Conselleria  competent  en  matèria  d'Educació
(CSV:RL1XNBZA:  MPMBUTNC:ZXMUXMV9),  amb  la  finalitat  que  les
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instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten un adequat acompliment
de la labor educativa, segons els termes i amb l'abast que es relacionen en la
part dispositiva.
 

Considerant el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, que estableix
l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat,
assenyalant en el seu article 22 que correspon a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport l'exercici de les competències, entre altres, en matèria d'educació.

Considerant que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en virtut del
Decret  173/2020,  de  30  d'octubre,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
Orgànic i Funcional té atribuïdes, entre altres, la competència sobre la construcció
dels centres públics docents.

Considerant  que  l'article  8  de la  Llei  orgànica  2/2006,  de 3  de  maig,
d'Educació  estableix  que les  Administracions  educatives  i  les corporacions locals
coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos
destinats a l'educació i  contribuir  als fins establits  en aquesta llei.  Així  mateix,  la
disposició  addicional  quinzena  de  la  cita  Llei  orgànica,  determina  que  les
Administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i
estimular la gestió conjunta amb les Administracions locals i la col·laboració entre
centres educatius i Administracions públiques.

Considerant que l'article 7 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim local determina que les comunitats autònomes, podran delegar en
les entitats locals l'exercici de les seues competències i indicaran així mateix que la
delegació  de  competències  haurà  d'anar  acompanyada  del  corresponent
finançament, per això és necessari establir els mecanismes de suficiència i garantia
financera. 

Considerant la llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de
gestió  administrativa  i  financera,  i  d'organització  de  la  Generalitat,  en  la  seua
disposició  addicional  primera  autoritza  les  persones  titulars  dels  departaments
competents del Consell per a delegar l'exercici de les funcions que corresponen a
l'administració  de la  Generalitat  en matèria  de construcció,  ampliació,  adequació,
reforma, gestió i manteniment de centres, instal·lacions i infraestructures de titularitat
de  la  Generalitat  en  aquelles  entitats  locals  en  el  territori  de  les  quals  estiguen
situades o vagen a situar-se en aquestes.

Considerant  el  Decret  llei  5/2017,  de  20  d'octubre,  del  Consell,  que
estableix  el  règim jurídic  de cooperació  entre  la  Generalitat  i  les  administracions
locals  de la  Comunitat  Valenciana,  quant  a la  construcció,  ampliació,  adequació,
reforma i  en el  seu cas equipament  dels  centres docents públics,  determina que
aquesta  cooperació  s'ha  de  dur  a  terme  mitjançant  la  figura  de  delegació  de
competències.
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Considerant així mateix que l'article 8 del citat Decret llei 5/2017, de 20
d'octubre,  disposa  que  en  aquells  supòsits  en  què  la  delegació  s'instrumente
mitjançant resolució, l'eficàcia de la mateixa quedarà demorada fins al moment en
què l'administració local sol·licitant comunique a la conselleria competent en matèria
d'educació l'acceptació, subscrita per òrgan competent, de la delegació.

Considerant que l'article 22.2.g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de  les  Bases  de  Règim  Local  estableix  que  correspon  al  Ple  municipal  als
Ajuntaments,  entre  altres  atribucions,  l'acceptació  de  delegació  de  competències
fetes per altres Administracions Públiques.

Vist l'informe jurídic 2022-0099 de 18 d'octubre de 2022.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Sostenible de data 24 d'octubre
de 2022. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 17, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad
Alonso,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García
Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el
següent:

PRIMER.- Acceptar la proposta de resolució d'Educació, Cultura i Esport
de  delegació  de  competències  en  matèria  d'Infraestructures  Educatives
(CSV:RL1XNBZA:MPMBUTNC:ZXMUXMV9)  en  la  qual  es  proposa:  “Delegar  a
l'Ajuntament de Benicàssim l'ACTUACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT del CENTRE
PÚBLICO  CEIP  SANTA  ÁGUEDA,  codi  12000510  amb  la  finalitat  que  les
instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten un adequat acompliment de la
labor 

1.- IMPORT DE LA DELEGACIÓ.

Per  a  la  realització  d'aquesta  actuació,  es  finança  a  l'Ajuntament  de
BENICÀSSIM, amb C.I.F. P1202800G per import d'1.368.803,01 euros, amb càrrec
als  crèdits  consignats  en  el  capítol  VII  "Transferències  de  capital"  del  programa
pressupostari  421.70  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport.  Aquest
finançament constitueix un import global que aconsegueix la totalitat de contractes
que integren aquesta actuació.

A  càrrec  de  l'import  concedit  d'1.368.803,01  euros,  l'entitat  local
finançarà  tots  els  procediments  de  contractació  administrativa,  i  inclourà  tant  els
contractes d'obres com els  de serveis  necessaris  per  a la  realització  d'aquestes,
d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. També
es podrà incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb
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l'execució de l'actuació, dins del marc legal aplicable.

La  resolució  serà  document  suficient  a  l'efecte  de  generar  els
corresponents crèdits en el pressupost de l'administració que assumisca la
delegació. 

2.- DESPESES FINANÇABLES

Per al finançament de les delegacions de competències regulades en el Decret llei
5/2017,  es fa la  següent  previsió inicial  d'anualitats  de l'import  global,  fet  amb la
memòria presentada per l'Ajuntament i que serà revisada i reajustada amb el detall
d'execució comunicat i actualitzat per l'Ajuntament,  a mesura que es produïsquen
desajustaments entre les anualitats previstes i les necessitats reals. La previsió inicial
de les anualitats és la següent: 

2021................ 0 euros 

2022................ 0 euros

2023................ 430.000 euros

2024................ 938.803,01 euros

2025................ 0 euros 

2026................ 0 euros

L'autorització de les  despeses corresponents a exercicis  futurs queda
subordinada als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a aquest efecte en el
pressupost de la Generalitat.

D'acord amb el determinat en la nova disposició addicional quarta del
Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, modificat per la Llei 9/2019, de 23 de
desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i
d'organització de la Generalitat (article 77), a l'efecte d'assegurar la sostenibilitat de
les  actuacions,  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport  podrà  reajustar
unilateralment  les  anualitats  reflectides  en  les  resolucions  de  delegació  de
competències.

No obstant l'anterior, en cas que es produïsquen desajustaments entre
les anualitats concedides i les necessitats reals que en l'ordre econòmic exigisca el
desenvolupament  de  les  actuacions,  l'entitat  local  podrà  proposar  el  seu
reajustament  amb  anterioritat  al  15  de  setembre  del  corresponent  exercici
pressupostari.

La  resolució  que  actualitze  el  reajustament  de  les  anualitats  de  la
delegació de competències haurà de comunicar-se a les entitats locals. 

3.- RÈGIM DE FINANÇAMENT
El pagament del finançament es realitzarà prèvia justificació per l'entitat

local de l'actuació per a la qual ha sigut concedida, podent fer-se de manera total o
parcial,  mitjançant  successius  pagaments  a  compte  de  la  seua  liquidació.  La
justificació es realitzarà mitjançant certificat de l'Interventor de l'entitat Local relatiu a
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l'aprovació i conformitat de les factures presentades pels adjudicataris dels diferents
contractes subscrits en el marc de l'actuació finançada.

Als imports de les baixes produïdes respecte de la quantia inicial  se'ls
donarà el tractament previst en l'article 9 del Decret - Llei 5-2017, modificat per la Llei
9/2019,  de  23  de  desembre,  de  la  Generalitat,  de  mesures  fiscals,  de  gestió
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (article 77).

La  Generalitat,  abonarà  directament  als  contractistes  l'import  de  les
seues factures, quan l'entitat local cedisca en favor dels contractistes els seus drets
de crèdit davant la Generalitat. Si l'entitat local es troba obligada a practicar retenció
a  compte  de  l'Impost  sobre  la  Renda  de  les  Persones  Físiques,  la  Generalitat
abonarà al contractista l'import net de la factura i a l'entitat local l'import corresponent
a la retenció a compte.

En el cas que es produïsquen reclamacions d'interessos de demora pels
adjudicataris de les actuacions finançades, la Generalitat assumirà la despesa en la
quantia  que  resulte  proporcional  al  període  de  demora  que  li  siga  imputable
conforme  al  criteri  de  l'òrgan  de  contractació.  A  aquest  efecte,  la  Generalitat
disposarà d'un termini de trenta dies naturals a comptar des del dia en què reba el
certificat de l'Interventor de l'Entitat Local per a efectuar el pagament.

4.- VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ  

La  delegació  de  les  competències  per  a  realitzar  les  actuacions
contingudes en la present resolució tindrà una vigència temporal determinada per les
anualitats contemplades en el punt segon d'aquesta resolució o en la resolució que
actualitze el reajustament de les anualitats que estiga vigent. No obstant això, aquest
termini  podrà  ser  modificat,  amb  el  detall  d'execució  comunicat  i  actualitzat  per
l'Ajuntament, i mitjançant resolució de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, com
a màxim dins del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret- Llei 5/2017,
de 20 d'octubre. 

5.- ABAST I TERMES DE LA DELEGACIÓ

5.1-.  Redacció  o  actualització  -en  el  seu  cas-  de  projecte
constructiu, supervisió i aprovació d'aquest, així com de qualsevol modificació
d'aquest.

L'ajuntament podrà redactar el projecte i assumir la direcció facultativa
amb mitjans propis, o bé externalitzar aquests serveis mitjançant les corresponents
licitacions públiques sempre dins del marc normatiu aplicable a les Administracions
Públiques. Això afectarà tant el projecte original com a qualsevol contracte modificat
o complementari derivat d'aquest. 

En tot cas, per a la redacció del Projecte en les seues diferents fases
s'estarà al que es preveu en el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial decret
314/2006, de 17 de març i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

L'Informe de Supervisió del projecte haurà de ser subscrit o validat per
un tècnic municipal competent, en els termes establits per la normativa vigent de
contractació pública.

També es  reserva les  mateixes  competències  per  a  la  supervisió  de
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possibles modificats, complementaris,  que pogueren sorgir en el marc del que es
disposa en la llei de contractes del sector públic i la normativa contractual aplicable.

5.2. Delegació d'actuacions en matèria de contractació.

Es deleguen en l'òrgan de contractació de l'entitat local totes les facultats
que  corresponen  quant  al  contracte  d'obres  (actuacions  preparatòries,  licitació,
adjudicació,  gestió  del  contracte,  execució  de  l'obra,  etc.)  i  de  les  assistències
tècniques que externalitze l'ajuntament per no poder fer front amb els seus propis
mitjans.

5.3. Execució de l'obra: Direcció facultativa, liquidació i recepció de
l'obra.

Quant  a  l'execució  de  l'obra,  es  deleguen  totes  les  actuacions
corresponents a l'administració promotora de la inversió, això és, acta de replanteig
d'inici d'obra, seguiment d'inspecció d'obra en execució, conformitat de certificacions
i factures de les prestacions contractades, conformitat del pla de seguretat i salut i
del programa de treball, conformitat del programa de control de qualitat i del pla de
residus, acte formal de recepció, certificació final de les obres, i en general qualsevol
informe tècnic, econòmic o jurídic administratiu relatiu a l'actuació que es delega. 

Si raons d'interés públic  així  ho aconsellaren,  l'Ajuntament en la seua
qualitat d'òrgan de contractació podrà acordar l'ocupació efectiva i posada en servei
per a ús educatiu de les obres executades, encara sense l'acte formal de recepció,
de conformitat amb el que es disposa en l'article  243 de la Llei  9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, tot això, prèvia notificació a la conselleria
i en coordinació amb la unitat tècnica territorial corresponent. 

6.- COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT 

a) D'acord amb el determinat en la nova disposició addicional quarta del
Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, modificat per la Llei 9/2019, de 23 de
desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i
d'organització  de  la  Generalitat  (article  77),  les  entitats  locals  remetran  a  la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb anterioritat al 15 de setembre de cada
exercici de vigència del programa de cooperació, un detall de l'estat d'execució de
les actuacions a 30 d'agost, així com una previsió sobre aquesta execució relativa a
l'anualitat en curs i en les anualitats futures.

b)  L'ajuntament  comunicarà  a  la  Conselleria  l'inici  de  l'obra,  aportant
còpia de l'acta de replanteig previ i inici d'obra, quan siga procedent.

c) Finalitzat  el  procediment de contractació i  adjudicats els contractes
corresponents,  l'ajuntament  remetrà  a  la  conselleria  competent  en  educació
certificació  subscrita  pel  Secretari  de  l'entitat  amb  la  informació  relativa  a  les
contractacions  finançades  a  càrrec  del  pressupost  assignat  a  la  delegació  de
competències,  així  com  certificació  emesa  per  l'Interventor  de  l'ajuntament  fent
constar la identificació de les factures/certificats d'obra, import i data,així com la seua
conformitat amb aquestes.

En  cas  de  cessió  del  municipi  en  favor  de  tercers  contractistes  dels
crèdits o drets de cobrament que ostenten sobre la Generalitat en execució de la
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present delegació de competències, aquesta cessió haurà de ser comunicada a la
conselleria competent en matèria d'educació en el termini de deu dies des de la seua
formalització. 

d) L'Ajuntament executarà les obres d'acord amb el projecte tècnic basat
en el Programa de Necessitats proporcionat per la conselleria competent en matèria
d'educació i comunicarà a la conselleria qualsevol modificació del projecte.

e) Assumirà el finançament de la inversió que excedisca del pressupost
assignat en la present delegació de competències. 

f)  Finalitzades  les  obres,  l'ajuntament  farà  lliurament  a  la  conselleria
competent  en  matèria  d'educació  de  còpia  digitalitzada  del  projecte  o  de  la
documentació corresponent a l'actuació efectuada, així com de les seues possibles
modificacions, assumint la Generalitat la propietat intel·lectual del projecte.

g)  Una  vegada  entregades  les  obres  a  l'ús  públic,  l'ajuntament,
mitjançant  acord de l'òrgan competent local  (Ple o Junta de Govern Local)  haurà
d'acordar la posada a la disposició de la parcel·la i construcció executades, a fi que
la conselleria competent en matèria d'educació, materials, acorde l'acceptació de la
posada a disposició, afectant tant el sòl com el vol al servei públic educatiu de la
Generalitat,de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret 2274/1993, de 22
de desembre, que regula el marc de cooperació de l'Administració Local i l'Educativa.

En  el  seu  cas,  les  instal·lacions  corresponents  a  aquesta  actuació
hauran de ser legalitzades davant la conselleria competència en la matèria, d'acord
amb el procediment normativament establit. 

Sense perjudici  de la titularitat  demanial  municipal  dels  immobles,  els
mateixos no podran destinar-se a altres serveis o finalitats sense autorització prèvia
de l'Administració educativa, conforme a la Disposició addicional quinzena, punt 2 de
la  Llei  orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d'Educació,  corresponent  la  conservació,
tributs,  despeses i  subministraments,  així  com el  manteniment i  la  vigilància dels
edificis  destinats  a  centres  públics  d'educació  infantil,  d'educació  primària  o
d'educació especial, al municipi respectiu.

Finalitzades  les  obres,  l'ajuntament  haurà  de  regularitzar  la  situació
jurídic patrimonial  del  centre,  de conformitat  amb els  requisits  establits  en la Llei
Hipotecària i en el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, després de la seua
reforma per la Llei 13/2015, de 24 de juny

7.- ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ I CONTROL

En aplicació del que es preveu en l'article 148 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de la Generalitat,  de Règim Local de la Comunitat  Valenciana,  redactat per
l'article 10 de la Llei  21/2017,  de 28 de desembre, de mesures fiscals,  de gestió
administrativa  i  financera,  i  d'organització  de  la  Generalitat,  la  Generalitat  podrà
recaptar  en  qualsevol  moment  informació  sobre  la  gestió  municipal  de  la
competència  delegada,  així  com  enviar  comissionats  i  formular  els  requeriments
pertinents per a l'esmena de les deficiències observades. 

Per part seua, l'ajuntament realitzarà les seues actuacions conforme a
les instruccions tècniques i administratives del programa EDIFICANT elaborades per
la  conselleria  competent  en educació,  disponibles  en la  seua pàgina  web,  per  a
garantir l'adequació de les obres realitzades per delegació a la normativa vigent.

En tot cas, la comprovació de la inversió, tal com indica l'article 10.6 del
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Decret  llei  5/2017,  correspondrà  a  les  intervencions  de  les  entitats  locals  que
assumisquen la delegació.

8.- FINALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ FINANÇADA

L'entitat  local  haurà  de  comunicar  a  la  Conselleria  d'Educació,
Cultura i Esport la finalització de l'activitat finançada, juntament amb la seua
liquidació, en el termini màxim de quinze dies naturals.

9.- INFORMACIÓ I PUBLICITAT 

Els  contractes  administratius  d'obres,  serveis  i  subministraments  que
subscriga  l'entitat  local  per  a  la  realització  de  l'actuació  hauran  d'indicar  el
finançament de la Generalitat, amb càrrec al programa EDIFICANT. Així mateix, la
publicació en els butlletins oficials corresponents a licitació, adjudicació i formalització
dels contractes contindrà l'esment al  finançament pel programa EDIFICANT de la
Generalitat. 

El cartell que s'instal·le durant l'execució de l'obra indicarà de manera
visible el  logo EDIFICANT i  el  finançament amb càrrec a aquest  programa de la
Generalitat.

10.- CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

L'entitat local haurà de conservar la documentació original corresponent
a la realització del projecte, com ara contractes, certificacions, plans, projectes bàsics
i d'execució, projectes As Built, Llibre de l'Edifici, etc., així com els relacionats amb
els pagaments i despeses, garantint la seua disponibilitat durant un mínim de deu
anys.

11.- REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ

D'acord amb el que es preveu en l'article 149 de la citada Llei 8/2010,
procedirà la revocació de la delegació quan es donen els supòsits i d'acord amb el
procediment previst en aquest article.”

SEGON.- Comunicar el present acord plenari a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport.

TERCER.- Incorporar  certificació  de  l'acord  plenari  en  la  plataforma
EDIFICANT per a poder prosseguir els tràmits.

QUART.-  Donar  trasllat  d'aquest  acord  als  departaments  d'educació,
urbanisme i intervenció municipals.

 

PUNT CINQUÉ.- EXPEDIENT 16717/2022. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
11P/2022 EN EL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2021 PER A L'EXERCICI 2022.-
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que per l'Alcaldia es presenta Memòria justificativa de data 6 d'octubre de
2022,  interessant expedient  de modificació de crèdit  (11P/2022) en el  Pressupost
Prorrogat de despeses de 2021 per a l'exercici 2022, per import total de 21.893,33 €,
consistent  en  Crèdit  Extraordinari,  finançat  amb  Romanent  de  Tresoreria  per  a
Despeses Generals, segons el següent detall:

PRESSUPOST DE DESPESES

CRÈDIT EXTRAORDINARI

VARIACIÓ PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT

ALTA 2022 701 323 63201 INVERSIONS REPOSICIÓ EDIFICIS. COL·LEGIS 21.893,33

TOTAL ALTA 21.893,33

           

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 21.893,33

El finançament de l'expedient s'obté del ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS, Capitule 8 “Actius Financers” del Pressupost d'Ingressos, el
detall dels quals és el següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 21.893,33

TOTAL INGRESSOS 21.893,33

Considerant  el  que  es  disposa  en  els  articles  9  i  10  de  les  Bases
d'Execució del Pressupost Prorrogat de 2021 per a l'exercici 2022 i el que s'estableix
en els articles 34 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,  pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals,  on es regulen els Crèdits  Extraordinaris  i  els
Suplements de Crèdit.

Considerant que, segons el que es disposa en l'article 37 del Reial decret
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500/1990 i  article  177 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de març,  pel  qual
s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  l'òrgan
competent  per  a  aprovar  els  expedients  de  modificació  de  crèdit  del  Pressupost
General de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit, és el Ple de la Corporació.

Vist  l'informe favorable  de  la  Intervenció  (INF.  2022/0233),  de  data  6
d'octubre de 2022;

Vista la proposta de la Regidoria de data 07/10/2022.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 24 d'octubre de 2022. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 17, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad
Alonso,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García
Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el
següent:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificació  de  crèdit
11P/2022, consistent en Crèdit Extraordinari, per import total de 21.893,33€, finançat
amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

L'expedient resumit a nivell de Capítols és el següent:

FINANCIACIÓ:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 21.893,33

TOTAL INGRESSOS 21.893,33

T O T A L        F I N A N C I A C I Ó 21.893,33

FINALITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES
CRÉDIT  EXTRAORDINARI

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 21.893,33
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TOTAL  CRÉDIT EXTRAORDINARI 21.893,33

T O T A L        F I N A L I TAT 21.893,33

SEGON.-  Una volta aprovada inicialment l'Expedient  de Modificacio de
Credit 10P/2022 en el Presupost Prorrogat de Despeses 2021 per al eixercici 2022,
s'expondra al public, previ anunci en el Bolleti Oficial de la Provincia i en el Taulo
d'Edictes de la  Corporacio,  per  determini  de quinze dies habils,  a  tenor de quan
dispon l'articul 177 del Real Decret Llegislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el Text Refos de la Llei Reguladora de les Facendes Locals, aixina com l'articul 20.1
del  Real  Decret  500/1990,  de  20  d'abril,  durant  els  quals  els  interessats  podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER.- Si  durant  dit  determini  no  se  presentaren  reclamacions,
l'expedient de Modificacio de Credit 10P/2022, se considerarà definitivament aprovat,
insertant-se en el Bolleti Oficial de la Provincia, tot aixo en relacio en lo establit en
l'articul 169 del Real Decret Llegislatiu 2/2004, de 5 de març, i 20.3 del citat Real
Decret 500/90, entrant en vigor una volta hi haja segut publicat.

 

PUNT  SEXT.-  EXPEDIENT  17115/2022.  MODIFICACIO  DE  CREDIT
12P/2022 EN EL PRESUPOST PRORROGAT DE 2021 PER AL EIXERCICI 2022.-

Favorable Tipo de votacio: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que per l'Alcaldia se presenta Memoria justificativa de data 11 d'octubre   de
2022,  interessant  expedient  de  modificacio  de  credit  (12P/2022)  en  el  Presupost
Prorrogat de despeses de 2021 per al eixercici 2022,  per import total de  1.333.732,46
€, consistent en Credits Extraordinaris,  finançats en  REMANENTE de Tesoreria per a
Despeses Generals,  segons el següent detall:

PRESUPOST DE DESPESES

CREDITS  EXTRAORDINARIS

VARIACIÓ PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT

ALTA 2022 201 151 60000 ADQUISICIO TERRENYS “LA SENTINELA” 1.169.210,12

ALTA 2022 301 011 352 INTERESSES DE DEMORA 164.522,34
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TOTAL ALTA 1.333.732,46

           

TOTAL  CREDITS EXTRAORDINARIS 1.333.732,46

La finançacio de l'expedient   s'obte del REMANENTE DE TESORERIA PER A
DESPESES GENERALS,  CAPITULO 8 “Actius Financers”  del Presupost d'Ingressos,
detall es el següent:

PRESUPOST D'INGRESSOS

CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT

87000 REMANENTE DE TESORERIA PER A DESPESES GENERALS 1.333.732,46

TOTAL  INGRESSOS 1.333.732,46

Considerant lo dispost en els articuls 9 i 10  de les Bases d'Eixecucio del
Presupost  Prorrogat  de 2021  per  al  eixercici  2022  i  lo  establit  en  els  articuls  34 i
següents del  Real  Decret  500/1990,  de 20 d'abril,  pel  que se desenrolla  el  Capitul
Primer  del  Titul  sext  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  decembre,  reguladora  de  les
Facendes Locals, a on se regulen els Credits Extraordinaris i els Suplements de Credit.

Considerant que, segons lo dispost en l'articul 37 del Real Decret 500/1990
i articul 177 del Real Decret Llegislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refos de la Llei Reguladora de les Facendes Locals, l'orgue competent per a aprovar
els expedients de modificacio de credit del Presupost General de Credits Extraordinaris
i Suplements de Credit, es el Ple de la Corporacio.

Vist  l'informe  favorable  de  l'Intervencio  (INF.  2022/0236),   de  data  11
d'octubre  de 2022;

Vista la proposta de la Regidoria de data 13/10/2022.

Per tot aixo, vist el dictamen favorable de la Comissio Informativa Municipal
de l'Area de Territori i Desenroll Sostenible de data 24 d'octubre de 2022. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: ningu;

Vots afirmatius: 17, dels senyors/as,  Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell,  Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez,  M.ª  Teresa Bernat,  Cristina Fernández,  Javier  Alonso,  Natividad
Alonso,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García
Sampayo;  Vots  negatius:  ningu;  Abstencions:  ninguna;  per  lo  que  per  unanimitat
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s'acorda lo següent:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificacio   de  credit
12P/2022,  consistent   en  Credits  Extraordinaris,  per  import  total  de  1.333.732,46€,
finançats en romanent de Tesoreria per a Despeses Generals.

L'expedient resumit a nivell de Capituls es el següent:

FINANCIACIÓ:

PRESUPOST D'INGRESSOS

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS 1.333.732,46

TOTAL INGRESSOS 1.333.732,46

T O T A L        F I N A N C I A C I Ó 1.333.732,46

FINALITATS:

PRESUPOST DE DESPESES
CREDITS  EXTRAORDINARIS

CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES 164.522,34

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS 1.169.210,12

TOTAL  CREDITS EXTRAORDINARIS 1.333.732,46

T O T A L        F I N A L I TATS 1.333.732,46

SEGON.-  Una  volta  aprovada  inicialment  l'Expedient  de  Modificacio  de
Credit 12P/2022 en el Presupost Prorrogat de Despeses 2021 per al eixercici 2022,
s'expondra al  public,  previ anunci en el  Bolleti  Oficial  de la Provincia i  en el Tauler
d'Edictes de la Corporacio, per termini de quinze dies habils, a tenor de quan dispon
l'articul 177 del Real Decret Llegislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refos de la Llei Reguladora de les Facendes Locals, aixina com l'articul 20.1 del Real
Decret 500/1990, de 20 d'abril, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple.
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TERCER.- Si durant dit termini no se presentaren reclamacions, l'expedient
de Modificacio de Credit 12P/2022, se considerarà definitivament aprovat, insertant-se
en el Bulleti Oficial de la Provincia, tot aixo en relacio en lo establit en l'articul 169 del
Real  Decret  Llegislatiu  2/2004,  de 5 de març,  i  20.3  del  citat  Real  Decret  500/90,
entrant en vigor una volta hi haja segut publicat.

 

PUNT  SETÈ.-  EXPEDIENT  17172/2022.  MODIFICACIO  DE  CREDIT
13P/2022 EN EL PRESUPOST PRORROGAT DE 2021 PER AL EIXERCICI 2022.-

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 8, 
Abstencions: 2, Absents: 0 

Resultant  que  per  l'Alcaldia  es  presenta  Memòria  justificativa  de  data  11
d'octubre  de  2022,  interessant  expedient  de  modificació  de  crèdit (13P/2022) en  el
Pressupost Prorrogat de despeses de 2021 per a l'exercici  2022, per import total  de
3.000.000,00 €, consistent en Crèdit Extraordinari, finançat amb Romanent de Tresoreria
per a Despeses Generals, segons el següent detall: 

PRESSUPOST DE DESPESES 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

VARIACIÓ PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT

ALTA 2022 301 931 84000 CONSTITUCIÓ  DEPÒSITS  A  CURT  TERMINI
HISENDA 

3.000.000,00

TOTAL ALTA 3.000.000,00

           

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.000.000,00

El finançament de l'expedient  s'obté del  ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS, Capitule 8 “Actius Financers”  del Pressupost d'Ingressos, el
detall  dels  quals  és  el  següent:

 PRESSUPOST D'INGRESSOS

CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 3.000.000,00

TOTAL INGRESSOS 3.000.000,00
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Considerant el que es disposa en els articles 9 i 10 de les Bases d'Execució
del Pressupost Prorrogat de 2021 per a l'exercici 2022 i el que s'estableix en els articles
34 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, on es regulen els Crèdits Extraordinaris i els Suplements de Crèdit. 

Considerant que, segons el que es disposa en l'article 37 del Reial decret
500/1990 i article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'òrgan competent per a
aprovar  els  expedients  de  modificació  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  Crèdits
Extraordinaris i Suplements de Crèdit, és el Ple de la Corporació. 

Vist  l'informe  favorable  de  la  Intervenció  (INF.  2022/0237),  de  data  11
d'octubre de 2022;

Vista la proposta de la Regidoria de data 13/10/2022.

Debatut  l'assumpte  per  part  de  la  corporació  i  vist  que  en  la  Comissió
Informativa  Municipal  de  Gestió  Política,  Econòmica,  Administrativa  i  Especial  de
Comptes de data 24 d'octubre de 2022, es dictamina desfavorablement.

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap; Vots

afirmatius:  7,  dels  senyors/as,  Susana  *Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa  María  Gil,
Elena Llobell,  Arturo Martí,  Vanesa *Batalla  i  Javier  Alonso;  Vots negatius:  8;  Miguel
Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.*ª Teresa Bernat, Joan Artur Bonet,
Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Abstencions: 2, de les
senyores, Cristina Fernández i Natividad Alonso; pel que NO S'ACORDA

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 13P/2022,
consistent  en  Crèdit  Extraordinari,  per  import  total  de  3.000.000,00€,  finançat  amb
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

L'expedient resumit a nivell de Capítols és el següent:

FINANCIACIÓ:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000,00

TOTAL INGRESSOS 3.000.000,00

T O T A L        F I N A N C I A C I Ó 3.000.000,00
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FINALITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES
CRÈDIT EXTRAORDINARI

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 3.000.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.000.000,00

T O T A L        F I N A L I  TAT 3.000.000,00

SEGON.-  Una  vegada  aprovat  inicialment  l'Expedient  de  Modificació  de
Crèdit 13P/2022 en el Pressupost Prorrogat de Despeses 2021 per a l'exercici 2022,
s'exposarà al  públic,  previ  anunci en el  Butlletí  Oficial  de la Província i  en el  Tauler
d'edictes de la Corporació, per termini de quinze dies hàbils, a tenor de quan disposa
l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, així  com l'article 20.1 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril,  durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER.- Si  durant  aquest  termini  no  es  presentaren  reclamacions,
l'expedient  de Modificació de Crèdit  13P/2022, es considerarà definitivament aprovat,
inserint-se en el Butlletí Oficial de la Província, tot això en relació amb el que s'estableix
en l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i  20.3 del citat Reial
decret 500/90, entrant en vigor una vegada haja sigut publicat.

 

PUNT  HUITÉ.-EXPEDIENT  17449/2022.  PROPOSTA  DE  DESPESA.
INDEMNITZACIÓ A EMPRESES IEP5/22.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, 
Abstencions: 11, Absents: 0

Resultant que ha sigut presentat expedient de “Indemnització a Empreses
(IEP5/22)” per import de 19.219,40 euros.

Resultant que s'ha acreditat documentalment la prestació dels serveis i  la
realització dels subministraments que es relacionen en l'expedient.

Resultant  que  per  la  Intervenció  Municipal  s'ha  formulat  objecció  a  la
totalitat de la despesa per insuficiència o inadequació de crèdit.

Resultant  que,  no  obstant  això  l'anteriorment  exposat,  la  jurisprudència
vigent sobre l'enriquiment injust determina la necessitat que s'aproven i satisfacen les
obligacions dimanants d'aquesta factura, existint  consignació pressupostària per a fer
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front a l'expedient en el Pressupost Prorrogat de l'any 2021 per a l'any 2022. Tant la
jurisprudència com la doctrina fan referència al principi general del dret que prohibeix els
enriquiments  injustos  i  a  una  acció  a  través  de  la  qual  es  canalitzaria  la  pretensió
restitutòria de l'empobrit. Aquesta jurisprudència estableix l'obligació de l'Administració
d'abonar al creditor de la mateixa la factura, buscant fer justícia ja que el contractista que
ha fet una obra, realitzat un subministrament o prestat un servei a l'Administració el fa
confiant en la bona fe de qui li ho encarrega, i que degudament podrà cobrar l'oportú.
Per això, als  expedients de reconeixement i  pagament dels mateixos se'ls denomina
“expedients d'indemnització a empreses” per ser una indemnització pel mal patrimonial
causat.

Considerant  que  l'article  217 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,
atribueix al Ple de la Corporació la competència per a resoldre la discrepància a les
objeccions anteriors.

Vist  l'informe  desfavorable conjunt  del  Departament  de  Gestió
Pressupostària  i  de  fiscalització  amb  objeccions  suspensives  que  acompanya  a
l'expedient  (INF.  2022-0240),  amb el  qual  és conforme el  Secretari  General,  existint
consignació pressupostària;

Vista la proposta de la Regidoria de data 18/10/2022.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal
de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Sostenible de data 24 d'octubre de 2022. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap; Vots

afirmatius: 6, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena
Llobell,  Arturo  Martí  i  Vanesa  Batalla;  Vots  negatius:  cap;  Abstencions:  11,  dels
senyors/as, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat,
Cristina  Fernández,  Javier  Alonso,  Natividad  Alonso,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep
Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; pel que s'acorda el següent:

PRIMER.-  Resoldre  les  discrepàncies,  existents  en  relació  amb  les
objeccions suspensives que acompanyen a l'expedient, alçant la suspensió que
comporten respecte a la seua tramitació.

SEGON.-  Aprovar  l'expedient  d'Indemnització  a  Empreses  IEP5/22 que
ascendeix a 19.219,40 euros.

TERCER.- Reconéixer l'obligació i ordenar el pagament de l'expedient
d'Indemnització a Empreses (IEP5/22).

QUART.- Fer front a aquesta despesa amb càrrec al Pressupost Prorrogat
de l'any 2021 per a l'any 2022, segons el següent detall:
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Cod.fact. Num.Factura / Fecha

Partida Tercer NIF Tercer

Descripción Import

101315 137/22 / 7 - 9 - 2022
208 1521 21200 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Repar. puerta antipánico (puerta trasera Ayto). 344,85 €

99839 2204173877 / 12 - 4 - 2022
208 1521 213 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Marzo-22. Mnto. ascensor RAE 10479, C/ Sto. Tomás, 74 (lámpara rosca 240V.60W.E27. 26,64 €

99840 2204173453 / 12 - 4 - 2022
208 1521 213 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Marzo-22. Mnto. ascensor RAE 10160. C/ Médico Segarra, 4 - Lámpara incandescente 240/250 10,22 €

100520 2206006914 / 28 - 6 - 2022
208 1521 213 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Avda. Mohino S/N Colegio - Cables tracción, adaptar actuador/vástago cabezal pistón e inst 385,52 €

101409 590 / 18 - 9 - 2022
405 335 213 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Teatro. Cambiar 2 cristales BIES rotos planta 2 y camerinos. 101,64 €

101067 1411/22 / 11 - 8 - 2022
421 23101 227990   «xxxxxxxxxx»  «xxxxxxxxxx»
Julio-22. Serv. ayuda a domicilio SAD Dependencia Benicasim. 6.859,40 €

101274 1693/22 / 7 - 9 - 2022
421 23101 227990 «xxxxxxxxxx»     «xxxxxxxxxx»
Agosto-22. Serv. ayuda a domicilio S.A.D. Dependencia Benicàssim. 7.063,61 €

101276 1694/22 / 7 - 9 - 2022
421 23101 227990 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Agosto-22. Serv. ayuda a domicilio S.A.D. Benicàssim, Ordinario. 4.427,52 €

 
19.219,40€

CINQUÉ.- Donar  trasllat  d'aquesta  resolució  als  serveis  econòmics
municipals (Intervenció i Tresoreria), als efectes oportuns.

 

PUNT  NOVÉ.-  EXPEDIENT  3475/2021.  CONTRACTACIONS.
MODIFICACIÓ CLÀUSULA 4.2.B) PPT I CLÀUSULA 9.5 I 10.2 B) PCAP RELATIVA
AL  CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  “SERVEI  EDUCATIU  EN  DUES  ESCOLES
INFANTILS DE PRIMER CICLE DENOMINADES DOLORES MARTÍNEZ TÁRREGA
“DOLORETES” (CODI 12006342) I PINTOR TASIO FLORS MELIÁ (CODI 12007401)
DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM,  AMB SERVEI  DE MENJADOR I  NETEJA I
SERVEI DE PROLONGACIÓ DE JORNADA I ESCOLA D'ESTIU.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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Resultant que per Acord plenari de l'Ajuntament de Benicàssim de data 29/07/2022, es
va  acordar  entre  altres,  aprovar  l'expedient  de  contractació  per  a  l'adjudicació  per
procediment obert  del servei “SERVEI  PER A la GESTIÓ DE LES DUES ESCOLES
INFANTILS  MUNICIPALS  (*DOLORETES  I  PINTOR  *TASIO)”  AMB  SERVEI  DE
MENJADOR  I  NETEJA  I  SERVEI  DE  PROLONGACIÓ  DE  JORNADA  I  ESCOLA
D'ESTIU de l'Ajuntament de Benicàssim, així com el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, sent la tramitació de l'expedient ordinària,
tractant-se  d'un  contracte  subjecte  a  regulació  harmonitzada  i  susceptible  de recurs
especial en matèria de contractació.

Resultant que en data 1/08/2022, es va enviar a publicar al DOUE l'anunci de licitació
del contracte de referència, computant-se a partir d'aquest enviament el termini de 35
dies naturals per a la presentació d'ofertes.

Així  mateix,  es va publicar  l'anunci  de licitació  en la  Plataforma de Contractació del
Sector Públic en data 3/08/2022 i es va publicar anunci de licitació en el DOUE en data
5/08/2022.  Estant  prevista  la  finalització  del  termini  de  presentació  de  pliques  el
5/09/2022.

Resultant  que en data  9  d'agost  de  2022 es  formula  pregunta  en la  Plataforma de
Contractació del Sector Públic, relativa al personal a subrogar i els criteris d'adjudicació
quantificables, la qual es va considerar objecte d'estudi.

Resultant  que  per  Decret  d'Alcaldia  Número:  2022-2470  de  data  10/08/2022,  es  va
resoldre suspendre des de 9/08/2022 (data en la qual es va formular la pregunta en
PLACE)  el  termini  de  presentació  d'ofertes  de  la  licitació  del  contracte  de  serveis
“SERVEI  PER  A  la  GESTIÓ  DE  LES  DUES  ESCOLES  INFANTILS  MUNICIPALS
(DOLORETES I PINTOR TASIO)” AMB SERVEI DE MENJADOR I NETEJA I SERVEI
DE PROLONGACIÓ DE JORNADA I ESCOLA D'ESTIU, pel temps indispensable per a
la resolució de la pregunta plantejada, moment a partir del qual, si escau, s'alçarà el
termini de suspensió de presentació d'ofertes i es reprendrà el termini restant per a la
presentació  d'ofertes,  la  qual  cosa  es  comunicarà  a  través  de  la  Plataforma  de
contractació  del  Sector  Públic,  suspensió  que  va  ser  publicada  en  el  Perfil  del
Contractant  de la  Plataforma de Contractació  del  Sector  Públic  i  DOUE,  perquè els
licitadors tinguen constància de la suspensió del procediment.

Resultant  que  s'ha  emés  informe  pel  Servei  d'Educació  núm.  2022-0051,  de  data
27/09/2022, on s'informa, entre altres, “…... Davant la controvèrsia suscitada pels criteris
d'adjudicació  quantificables  que  puguen  valorar-se  mitjançant  xifres  o  percentatges,
concretament els relatius al currículum acadèmic i professional (apartat 4.2.b) del PPT),
amb una  valoració  màxima de  17  punts.  En  existir  la  possibilitat  de  subrogació  de
personal,  així  com  després  de  les  consultes  realitzades...…..es  decideix  modificar
l'apartat  4.2  b)  del  PPT,  mantenint  la  mateixa  qualitat  que  es  pretén  (es  manté  la
valoració de 17 punts en aquest apartat), si bé es procedeix a modificar la denominació i
contingut  d'aquest  criteri,  amb  la  finalitat  de  poder  continuar  amb  el  tràmit  sense
modificacions considerables en el PPT, donant tràmit a l'expedient en el menor temps
possible,  és  a  dir  en  lloc  de  b)  criteri  currículum  acadèmic  i  professional  passa  a
denominar-se b) criteris qualitatius, aquest criteri comprén dos apartats b1) Proposta de
formació  addicional  per  a  les  famílies.  Fins  a  10  punts  i  b2)  Proposta  d'oferta  de
psicomotricitat per a l'alumnat. Fins a 7 punts, quedant redactat aquest apartat :
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…..“Ha de dir :

b) Criteris qualitatius: fins a 17 punts

b.1) Proposta de formació addicional per a les famílies. Fins a 10 punts.

Proposta de realització d'activitats formatives addicionals, sense cost per a
les  famílies,  al  marge  de  les  merament  enunciades  en  el  Plec  de  Prescripcions
Tècniques, a realitzar en horari lectiu, dirigides als pares i mares de l'alumnat de totes
dues escoles infantils municipals, amb la finalitat de complementar la labor educativa de
les famílies. Estàs activitats hauran de guardar relació amb l'objecte del contracte.

Es valorarà, com a criteri de qualitat,  la realització d'activitats addicionals,
dins  de l'horari  establit,  dirigides  a  la  formació  dels  pares i  mares,  al  marge de les
merament enunciades en el  Plec de Prescripcions Tècniques,  a fi  de desenvolupar  i
implementar activitats de suport a les famílies que redunden en la promoció, defensa o
restitució dels drets de la infància amb la participació, en el seu cas, de l'alumnat d'i
incrementar la qualitat del servei.

Les  sessions  de  les  activitats  formatives  que  es  proposen  tindran  una
duració mínima cadascuna d'elles d'1 h.

Per a la seua valoració l'empresa licitadora haurà de presentar un projecte,
signat  electrònicament  i  amb  una  extensió  màxima  de  5  pàgines,  que  contindrà  la
proposta  tècnica  amb  indicació  concreta  de  les  activitats  formatives  addicionals
previstes, indicant nombre de sessions, duració, persones que desenvolupen aquestes
activitats, descripció, calendari d'execució, metodologia i avaluació d'aquestes. 

El nombre de sessions proposades haurà de realitzar-se en tots i cadascun
dels cursos escolars de vigència del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.

En cas que no es presente aquest projecte, no es puntuarà aquest criteri.

Es  puntuarà  cada  sessió  formativa  addicional  a  realitzar  en  horari  lectiu
durant cada curs escolar destinada als pares i mares de l'alumnat de la següent manera:

-0 sessions formatives addicionals: 0 punts

-1 sessió formativa addicional : 2 punts

-2 sessions formatives addicionals: 4 punts

-3 sessions formatives addicionals 6 punts

-4 sessions formatives addicionals 8 punts
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-5 sessions formatives addicionals 10 punts

Puntuació: Fins a un màxim de 10 punts. 

b.2) Proposta d'oferta de psicomotricitat per a l'alumnat. Fins a 7 punts.

Proposta de realització de psicomotricitat, sense cost per a les famílies, al
marge de les activitats merament enunciades en el Plec de Prescripcions Tècniques, a
realitzar en horari lectiu, dirigida als xiquets i  xiquetes de totes dues escoles infantils
municipals,  amb  l'objectiu  de  desenvolupar  la  capacitat  sensitiva,  perceptiva,
representativa, comunicativa i expressiva mitjançant la interacció activa del cos amb el
seu entorn.

Es valorarà, com a criteri de qualitat, juntament amb la valoració del Projecte
Educatiu, la inclusió de l'activitat de psicomotricitat dirigida als xiquets i xiquetes de totes
dues escoles infantils municipals. A aquest efecte, es valorarà 1 punt per cada mitja hora
setmanal oferida, fins a un màxim de 7 punts i 3’5 hores setmanals:

Per a la seua valoració l'empresa licitadora haurà de presentar un projecte
signat  electrònicament  i  amb  una  extensió  màxima  de  5  pàgines,  que  contindrà  la
proposta tècnica amb indicació concreta del contingut de la psicomotricitat, objectius,
metodologia, planificació d'una sessió de psicomotricitat, amb indicació dels circuits per
cadascun dels trams d'edat (0-1, 1-2 i 2-3). 

El nombre de sessions proposades haurà de realitzar-se en tots i cadascun
dels cursos escolars de vigència del contracte, incloses les eventuals pròrrogues. 

En cas que no es presente aquest projecte, no es puntuarà aquest criteri.

Es puntuarà cada sessió de mitja hora de psicomotricitat a realitzar en horari
lectiu  durant  cada curs escolar  destinada a l'alumnat  de totes dues escoles infantils
municipals de la següent manera:

-1/2 hora setmanal 1 punt
-1 hora setmanal 2 punts
- 1 hora i mitja setmanals 3 punts
- 2 hores setmanals 4 punts
- 2 hores i mitja setmanals 5 punts
-3 hores setmanals 6 punts
-3 hores i mitja setmanals 7 punts

Puntuació: Fins a un màxim de 7 punts. “

Es considerarà que l'oferta presentada és anormalment baixa quan els punts obtinguts
per la mateixa siga, en el seu conjunt, més d'un 20% superior a la mitjana de totes les
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ofertes  presentades  vàlides.  Quan  s'identifique  una  o  diverses  ofertes  incurses  en
presumpció d'anormalitat es procedirà conforme indica l'article 149 de la Llei 9/2017... “

Considerant que, de conformitat amb la jurisprudència, "el plec és llei del contracte", de
constant esment per la doctrina i els tribals de recursos contractuals per a tancar de
manera inapel·lable el caràcter obligatori i plenament vinculant dels plecs per a l'òrgan
de contractació, per a tots els licitadors i per al contractista, “Lex inter parts”; Els errors
poden  tindre  una  enorme  transcendència  en  el  desenvolupament  de  procés
d'adjudicació, i fins i tot en la fase execució del contracte, sent necessari esmenar-los
obligant l'òrgan de contractació a dur a terme una modificació del contingut dels plecs
després d'haver sigut publicats, cosa que significa que en aqueixa actuació de l'òrgan de
contractació hi ha tercers implicats que no són uns altres que les empreses i empresaris
potencialment interessat en la licitació;

L'article  122.1  LCSP  9/2017  estableix  que  els  plecs  de  clàusules  administratives
particulars  (l'article  124  LCSP  es  refereix  en  idèntics  termes  al  de  prescripcions
tècniques) hauran d'aprovar-se prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament
amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta, abans de
la seua adjudicació, i només podran ser modificats amb posterioritat per error material,
de  fet  o  aritmètic.  En  un  altre  cas,  la  modificació  del  plec  comportarà  la  retroacció
d'actuacions;

Considerant que, de conformitat amb la Resolució 103/2018 TARCJA, de 20 d'abril de
2018, :(…) En definitiva, doncs, si el procediment d'adjudicació es troba en una fase molt
incipient com succeeix en aquest cas, el determinant -ja es tracte d'un error material o
d'una modificació del contingut dels plecs- és que l'un i l'altra puguen dur-se a terme
amb plenes garanties per als potencials licitadors afectats i sense cap minvament dels
principis bàsics de la contractació pública, la qual cosa exigiria en tot cas l'adequada
publicitat  d'aquells  canvis  en els  mateixos  mitjans  de  publicació  de  la  convocatòria,
l'atorgament d'un nou termini per a la presentació d'ofertes i l'oferiment a aquells
licitadors que hagueren presentat oferta de la possibilitat de retirar-la.

Així mateix també considerar la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals,  Resolució  núm.  61/2020 (Recurs  núm.  1231/2019)  de 16 de gener  de
2020, que senta una important doctrina general respecte de la modificació dels plecs.

Considerant  que si  bé l'Òrgan de Contractació quant  a la  subrogació  s'ha limitat  a
recollir en el PPT i per tant en el PCAP una obligació de naturalesa convencional que
queda correctament articulada ex. Article 130 de la LCSP, i que quant a la configuració
de la  formació com a criteri  d'adjudicació,  l'Òrgan de Contractació,  el  que pretén és
aconseguir ocupació de “alta qualitat  i  que aquesta possibilitat  queda emparada amb
base en l'article 145.2 de la LCSP, no és menys cert que considerant la controvèrsia
suscitada respecte al tema de les titulacions en relació amb la subrogació del personal
prevista i a fi d'avançar en la prestació del servei municipal que ens ocupa en el que la
qualitat en la prestació al costat del preu venen regint com a criteri d'adjudicació resulta
aconsellable modificar el contingut dels plecs en aquest aspecte..

Considerant els principis que regeixen la contractació, això és, els principis de llibertat
d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i
igualtat de tracte entre els licitadors i que la finalitat, una vegada modificats els plecs -
clausula 4.2.b) del PPT i *clausula-s 9.5 i 10.2b) del PCAP -, serà l'establir uns criteris
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d'adjudicació  adequats  a  la  situació  actual  de  la  prestació  del  servei,  del  mercat  i
potenciant-se aqueixa qualitat  contemplada en l'art.  150 de la  LCSP;  tot  això sense
perjudicar  la  bona  marxa  i  execució  del  contracte,  és  pel  que  s'estima  convenient
modificar els plecs de clausulas (PCAP/*PPT) garantint-se la igualtat i concurrència en el
procediment de licitació així com la retroacció d'actuacions establint-se un nou termini de
presentació d'ofertes.

Considerant que, com s'ha indicat, el contracte es troba en fase de licitació/exposició
pública en estat de suspensió pel que encara no s'ha adjudicat ni formalitzat. 

Considerant l'art. 63, 135, 122 i 138 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de  Contractes  del  Sector  Públic  i  l'art.  45  ,  51  de  la  Llei  39/2015  de  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Vistos l'informe de la Secció d'Educació núm. 2022-0051, de data 27/09/2022, l'informe
jurídic (amb núm. 2022-0094, de data 14/10/2022) de la Secció de Contractació sobre la
procedència de la modificació conformat pel Secretari municipal, i actuacions obrants en
l'expedient i l'informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal (amb
núm. 2022-.0594, de data 18/10/2022).

Vista la proposta de la Regidoria Delegada.

Considerant la Disposició Addicional Segona de la LCSP 9/2017 i l'Acord de Ple de data
15/07/2019 sobre delegació de l'Ajuntament Ple en l'Alcaldia i en la Junta de Govern i altra
normativa  vigent  d'aplicació, l'òrgan  de  contractació  competent  serà  el  Ple,  previ
dictamen de la Comissió Informativa corresponent.-

Vista la proposta de la Regidoria de data 19/10/2022.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal
de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Sostenible de data 24 d'octubre de 2022. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap; Vots

afirmatius:  17,  dels  senyors/as,  Susana Marqués,  Carlos Luis  Díaz,  Rosa María Gil,
Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio
Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad Alonso, Joan
Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García  Sampayo;  Vots
negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el següent:

PRIMER:  Modificar  i  aprovar  tant  el  Plec  de  Clàusules  administratives  particulars
modificat  (inicialment  aprovat  per  acord  de  Ple  de  data  29/07/2022  i  modificada  la
clàusula 9.5 SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC «xxxxxxxxxx» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I
DOCUMENTACIÓ  QUANTIFICABLE  DE  MANERA  AUTOMÀTICA,  apartat  b)  i  la
clàusula 10. 2.b ) com el Plec de Prescripcions Tècniques modificat (inicialment aprovat
per acord de Ple de data 29/07/2022, i modificada la clàusula 4.2.b) )  en els termes
recollits en les resultant/consideracions anteriors i que per economia processal es donen
per  reproduïts,  concretament  en  els  criteris  d'adjudicació  quantificables  relatius  a
Currículum acadèmic i professional (Crit. Qualitat/qualitatius), per la qual cosa aprovada
aquesta esmena/modificació dels plecs, procedirà l'obertura d'un nou termini de licitació
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de 35 dies naturals a partir de l'enviament de l'anunci al DOUE, iniciant-se de nou el
termini previst en el Plec per a la presentació de proposicions, retrotraient les actuacions
a l'aprovació  de l'expedient  i  continuant  el  procediment  de contractació,  alçant-se  la
suspensió  del  procediment  acordada  per  Decret  d'Alcaldia  2022-2470,  de  data
10/08/2022 , en els termes recollits en la present resolució. 

* la nova redacció queda de la següent manera :

- Clàusula 10.2 b) PCAP i clàusula 4.2. b) PPT

“Criteri qualitatiu/qualitat fins a 17 punts

b.1) Proposta de formació addicional per a les famílies. Fins a 10 punts.

Proposta de realització d'activitats formatives addicionals, sense cost per a
les  famílies,  al  marge  de  les  merament  enunciades  en  el  Plec  de  Prescripcions
Tècniques, a realitzar en horari lectiu, dirigides als pares i mares de l'alumnat de totes
dues escoles infantils municipals, amb la finalitat de complementar la labor educativa de
les famílies. Estàs activitats hauran de guardar relació amb l'objecte del contracte.

Es valorarà, com a criteri de qualitat,  la realització d'activitats addicionals,
dins  de l'horari  establit,  dirigides  a  la  formació  dels  pares i  mares,  al  marge de les
merament enunciades en el  Plec de Prescripcions Tècniques,  a fi  de desenvolupar  i
implementar activitats de suport a les famílies que redunden en la promoció, defensa o
restitució dels drets de la infància amb la participació, en el seu cas, de l'alumnat d'i
incrementar la qualitat del servei.

Les  sessions  de  les  activitats  formatives  que  es  proposen  tindran  una
duració mínima cadascuna d'elles d'1 h.

Per a la seua valoració l'empresa licitadora haurà de presentar un projecte,
signat  electrònicament  i  amb  una  extensió  màxima  de  5  pàgines,  que  contindrà  la
proposta  tècnica  amb  indicació  concreta  de  les  activitats  formatives  addicionals
previstes, indicant nombre de sessions, duració, persones que desenvolupen aquestes
activitats, descripció, calendari d'execució, metodologia i avaluació d'aquestes. 

El nombre de sessions proposades haurà de realitzar-se en tots i cadascun
dels cursos escolars de vigència del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.

En cas que no es presente aquest projecte, no es puntuarà aquest criteri.

Es  puntuarà  cada  sessió  formativa  addicional  a  realitzar  en  horari  lectiu
durant cada curs escolar destinada als pares i mares de l'alumnat de la següent manera:

-0 sessions formatives addicionals: 0 punts
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-1 sessió formativa addicional : 2 punts

-2 sessions formatives addicionals: 4 punts

-3 sessions formatives addicionals 6 punts

-4 sessions formatives addicionals 8 punts

-5 sessions formatives addicionals 10 punts

Puntuació: Fins a un màxim de 10 punts. 

b.2) Proposta d'oferta de psicomotricitat per a l'alumnat. Fins a 7 punts.

Proposta de realització de psicomotricitat, sense cost per a les famílies, al
marge de les activitats merament enunciades en el Plec de Prescripcions Tècniques, a
realitzar en horari lectiu, dirigida als xiquets i  xiquetes de totes dues escoles infantils
municipals,  amb  l'objectiu  de  desenvolupar  la  capacitat  sensitiva,  perceptiva,
representativa, comunicativa i expressiva mitjançant la interacció activa del cos amb el
seu entorn.

Es valorarà, com a criteri de qualitat, juntament amb la valoració del Projecte
Educatiu, la inclusió de l'activitat de psicomotricitat dirigida als xiquets i xiquetes de totes
dues escoles infantils municipals. A aquest efecte, es valorarà 1 punt per cada mitja hora
setmanal oferida, fins a un màxim de 7 punts i 3’5 hores setmanals:

Per a la seua valoració l'empresa licitadora haurà de presentar un projecte
signat  electrònicament  i  amb  una  extensió  màxima  de  5  pàgines,  que  contindrà  la
proposta tècnica amb indicació concreta del contingut de la psicomotricitat, objectius,
metodologia, planificació d'una sessió de psicomotricitat, amb indicació dels circuits per
cadascun dels trams d'edat (0-1, 1-2 i 2-3). 

El nombre de sessions proposades haurà de realitzar-se en tots i cadascun
dels cursos escolars de vigència del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.

En cas que no es presente aquest projecte, no es puntuarà aquest criteri.

Es puntuarà cada sessió de mitja hora de psicomotricitat a realitzar en horari
lectiu  durant  cada curs escolar  destinada a l'alumnat  de totes dues escoles infantils
municipals de la següent manera:

-1/2 hora setmanal 1 punt

-1 hora setmanal 2 punts

- 1 hora i mitja setmanals 3 punts
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- 2 hores setmanals 4 punts

- 2 hores i mitja setmanals 5 punts

-3 hores setmanals 6 punts

-3 hores i mitja setmanals 7 punts

Puntuació: Fins a un màxim de 7 punts.

Es considerarà que l'oferta presentada és anormalment baixa quan els punts
obtinguts per la mateixa siga, en el seu conjunt, més d'un 20% superior a la mitjana de
totes les ofertes presentades vàlides. Quan s'identifique una o diverses ofertes incurses
en presumpció d'anormalitat es procedirà conforme indica l'article 149 de la Llei 9/2017. “

-  Quant  a  la  clàusula  9.5  PCAP:  SOBRE/ARXIU  ELECTRÒNIC  «xxxxxxxxxx»
PROPOSICIÓ  ECONÒMICA  I  DOCUMENTACIÓ  QUANTIFICABLE  DE  MANERA
AUTOMÀTICA, l'apartat b) relatiu a Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que
s'hagen  de  quantificar  de  manera  automàtica  (Criteris  qualitatius/  Qualitat),  queda
redactat en els mateix termes de la modificació de la clàusula 10.2 b) PCAP i clàusula
4.2. b) PPT , això és:

“1) Proposta de formació addicional per a les famílies. 

Proposta de realització d'activitats formatives addicionals, sense cost per a
les  famílies,  al  marge  de  les  merament  enunciades  en  el  Plec  de  Prescripcions
Tècniques, a realitzar en horari lectiu, dirigides als pares i mares de l'alumnat de totes
dues escoles infantils municipals, amb la finalitat de complementar la labor educativa de
les famílies. Estàs activitats hauran de guardar relació amb l'objecte del contracte.

Es valorarà, com a criteri de qualitat,  la realització d'activitats addicionals,
dins  de l'horari  establit,  dirigides  a  la  formació  dels  pares i  mares,  al  marge de les
merament enunciades en el  Plec de Prescripcions Tècniques,  a fi  de desenvolupar  i
implementar activitats de suport a les famílies que redunden en la promoció, defensa o
restitució dels drets de la infància amb la participació, en el seu cas, de l'alumnat d'i
incrementar la qualitat del servei.

Les  sessions  de  les  activitats  formatives  que  es  proposen  tindran  una
duració mínima cadascuna d'elles d'1 h.

Per a la seua valoració l'empresa licitadora haurà de presentar un projecte,
signat  electrònicament  i  amb  una  extensió  màxima  de  5  pàgines,  que  contindrà  la
proposta  tècnica  amb  indicació  concreta  de  les  activitats  formatives  addicionals
previstes, indicant nombre de sessions, duració, persones que desenvolupen aquestes
activitats, descripció, calendari d'execució, metodologia i avaluació d'aquestes. 
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El nombre de sessions proposades haurà de realitzar-se en tots i cadascun
dels cursos escolars de vigència del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.

En cas que no es presente aquest projecte, no es puntuarà aquest criteri.

Es  puntuarà  cada  sessió  formativa  addicional  a  realitzar  en  horari  lectiu
durant cada curs escolar destinada als pares i mares de l'alumnat de la següent manera
(assenyalar el que procedisca):

-0 sessions formatives addicionals: 

-1 sessió formativa addicional : 

-2 sessions formatives addicionals: 

-3 sessions formatives addicionals 

-4 sessions formatives addicionals 

-5 sessions formatives addicionals 

2) Proposta d'oferta de psicomotricitat per a l'alumnat. 

Proposta de realització de psicomotricitat, sense cost per a les famílies, al
marge de les activitats merament enunciades en el Plec de Prescripcions Tècniques, a
realitzar en horari lectiu, dirigida als xiquets i  xiquetes de totes dues escoles infantils
municipals,  amb  l'objectiu  de  desenvolupar  la  capacitat  sensitiva,  perceptiva,
representativa, comunicativa i expressiva mitjançant la interacció activa del cos amb el
seu entorn.

Es valorarà, com a criteri de qualitat, juntament amb la valoració del Projecte
Educatiu, la inclusió de l'activitat de psicomotricitat dirigida als xiquets i xiquetes de totes
dues escoles infantils municipals. A aquest efecte, es valorarà 1 punt per cada mitja hora
setmanal oferida, fins a un màxim de 7 punts i 3’5 hores setmanals:

Per a la seua valoració l'empresa licitadora haurà de presentar un projecte
signat  electrònicament  i  amb  una  extensió  màxima  de  5  pàgines,  que  contindrà  la
proposta tècnica amb indicació concreta del contingut de la psicomotricitat, objectius,
metodologia, planificació d'una sessió de psicomotricitat, amb indicació dels circuits per
cadascun dels trams d'edat (0-1, 1-2 i 2-3).  

El nombre de sessions proposades haurà de realitzar-se en tots i cadascun
dels cursos escolars de vigència del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.

En cas que no es presente aquest projecte, no es puntuarà aquest criteri.
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Es puntuarà cada sessió de mitja hora de psicomotricitat a realitzar en horari
lectiu  durant  cada curs escolar  destinada a l'alumnat  de totes dues escoles infantils
municipals de la següent manera (assenyalar el que procedisca):

-1/2 hora setmanal: 
-1 hora setmanal : 
- 1 hora i mitja setmanals : 
- 2 hores setmanals : 
- 2 hores i mitja setmanals : 
-3 hores setmanals : 
-3 hores i mitja setmanals : 

SEGON: Conservar els actes i tràmits del procediment que no es veuen afectats per la
modificació realitzada, com ara l'aprovació de la despesa i l'aprovació de l'expedient de
contractació.

TERCER: Publicar la present Resolució en el perfil del contractant de la Plataforma de
Contractació  del  Sector  Públic  i  DOUE,  juntament  amb  el  Plec  de  Clàusules
administratives  i  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  modificats,  perquè  els  licitadors
tinguen constància de la present resolució. 

QUART: Recursos

a) Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar:

1. Recurs de reposició amb caràcter potestatiu. Termini: UN MES a comptar des del
següent  a aquell  en què reba aquesta notificació.  Si  en el  mes de venciment  no hi
haguera dia equivalent s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes. Òrgan davant
el qual s'interposa: davant el mateix que ha dictat l'acte administratiu. 

2. Recurs contenciós administratiu directament: Termini: DOS MESOS comptats des
del següent a la recepció d'aquesta notificació. Òrgan: davant el Jutjat dels Contenciós-
Administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en l'art. 14.1 de la Llei 29/98,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Així mateix contra els actes enumerats en el art 44.2 *LCSP 9/2017, cap:

1. Recurs especial de contractació amb caràcter potestatiu art 44 i ss LCSP 9/2017

- Termini: en el termini de 15 dies hàbils segons el que es disposa en el art 50 LCSP.
- Forma i lloc d'interposició: La presentació de l'escrit d'interposició haurà de fer-se en
els termes regulats en el art 51 LCSP. Podent-se presentar en els llocs establits en el art
16.4  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques (Els escrits presentats en registres diferents dels 2 citats a
continuació, hauran de comunicar-se al Tribunal de manera immediata i de la forma més
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ràpida possible). Així mateix podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de contractació
o en el  de  l'òrgan competent  per  a  la  resolució  del  recurs:  Tribunal  Administratiu
Central  de  Recursos  Contractuals  (Av.  General  Perón,  38,  28020-Madrid)-
(http://tribunalcontratos.gob.es), en virtut del conveni subscrit el 22 de març de 2013
entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Generalitat sobre atribució
de competència de recursos contractuals (BOE 17 abril de 2013).

2. Recurs contenciós administratiu directament: DOS MESOS comptats segons els
terminis  indicats  en  el  art  44,  50  i  concordants  LCSP.Òrgan:  davant  el  Jutjat  dels
Contenciós-Administratiu de Castelló, excepte l o disposat en l'art. 14.1 de la Llei 29/98,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això podrà interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

 

PUNT  DÈCIM.-  EXPEDIENT  12970/2022.  DESIGNACIÓ  DE  JUTGE  DE
PAU TITULAR DE BENICÀSSIM.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant  que per  part  del  Tribunal  Superior  de Justícia  de la  Comunitat
Valenciana  amb  registre  d'entrada  2022-E-RC-7529  de  data  26/07/2022  es  rep
Expedient  Governatiu  núm..  534/1993  Referència renovació de càrrecs, en  el  qual
indica  que  sent  pròxim  el  cessament  del  Jutge  de  Pau  Titular  (10812/2022) de
Benicàssim,  ofíciese  a  l'Ajuntament  de  la  seua  seu  perquè  pel  Ple  del  mateix  es
procedisca a l'elecció de qui reunint les condicions legals, siga nomenat per la Sala de
Govern d'aquest Tribunal Superior de Justícia per a exercir l'expressat càrrec, per un
període  de  quatre  anys, de  conformitat  amb  el  que  es  preveu  en  els  articles  4,
següents i concordants del Reglament número 3/1995 “Dels Jutges de Pau”, aprovat per
Acord del Ple del Consell General del Poder Judicial de 7 de juny de 1995 (BOE de 25
de Juliol de 1995), i per a l'elecció del qual haurà de seguir-se el procediment regulat en
aqueix Reglament.

Tenint  en  compte  que  la  designació  de  les  persones  que  han  d'ocupar
aquests càrrecs es regulen en l'article 101 de la Llei orgànica 6/85, del Poder Judicial i
el Reglament núm. 3/95 de 7 de Juny dels Jutges de Pau aprovat per acord del Ple del
Consell General del Poder Judicial de 7 de Juny de 1995.

Tenint en compte que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló B.O.P. número 109 de data 10 de setembre de 2022 en el qual es va obrir un
termini  de 20 dies  hàbils  perquè les persones interessades el  sol·licitaren per  escrit
dirigit a aquesta Alcaldia per a la vacant Jutge de Pau Titular, s'ha presentat la següent
petició:

PETICIÓ PER A JUTGE DE PAU TITULAR

40



Ajuntament de Benicàssim

Nº NOM I COGNOMS D.N.I.

1 M.ª PILAR SANJULIÁN MONLLEÓ «xxxxxxxxxx»

 

Resultant  que  per  l'aspirant  s'ha  subscrit  “Declaració  Jurada  de  Dades
d'Identificació  i  Condicions  de  Capacitat  i  de  Compatibilitat”  assumint  el  contingut
d'aquesta declaració.

Considerant  el  que es disposa en la Llei  orgànica 6/85 d'1 de Juliol,  del
Poder Judicial, així com el Reglament núm. 3/1995, de 7 de Juny, dels Jutges de Pau.

Procedit a realitzar-se la corresponent votació, per papereta secreta, en la
qual  es  troben  presents  els  dèsset  Regidors, membres  de  l'Ajuntament  Ple  de
Benicàssim, es va procedir a la votació per a l'elecció de Jutge/a de Pau Titular  de
Benicàssim,  sobre  la  sol·licitud  presentada  per  a  aquest  càrrec,  s'obté  el  resultat
següent:

Vots a favor….. 17
Vots en contra… 0
Abstencions ……0

Sent així que s'obté el quòrum de majoria absoluta, per al càrrec de Jutge/a
de Pau Titular de Benicàssim, exigida per la Llei i obtinguda en votació secreta, per la
qual cosa per unanimitat, S'ACORDA:

PRIMER.- Proposar per al seu nomenament de Jutge/a de Pau Titular de
Benicàssim a Dª *Mª PILAR SANJULIÁN MONLLEÓ amb DNI «xxxxxxxxxx».

SEGON.- Donar  trasllat  de  l'acord  a  la  interessada.  Així  mateix  notificar
l'acord  a  la  Sala  de  Govern  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana, així com al Jutjat de pau de Benicàssim i Jutjat Degà de Castelló.

 

PUNT ONZÉ.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

No va haver-hi cap.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
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PUNT  DOTZÉ.-  EXPEDIENT  16836/2022.  LÍNIES  FONAMENTALS  DEL
PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2023.-

Per part del Sr Secretari s'adona del Dictamen de la Comissió Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data
24 d'octubre de 2022 en el qual queda degudament assabentada del Decret de l'Alcaldia
Núm. 2022-3054, de data 6 d'octubre, relatiu a l'aprovació de les línies fonamentals dels
Pressupostos per a l'exercici 2023. 

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  TRETZÉ.-  EXPEDIENT  16985/2022.  ESTAT  SITUACIÓ  DEL
PRESSUPOST 2021 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2022, CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE.-

Per  part  del  Sr  Secretari  e  dona  compte  del  Dictamen  de  la  Comissió
Informativa de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data
24 d'octubre de 2022 en el qual queda degudament assabentada del expte i de l'Informe
d'Intervenció  núm.  2022-0231,  de  data  6  d'octubre,  referent  a  l'Estat  d'Execució  del
Pressupost corresponent al Tercer Trimestre de l'any 2022 (a data 30 de Setembre) del
Pressupost Prorrogat de 2021 per a l'exercici 2022, corresponent al Tercer Trimestre, a
data 30 de setembre de 2022, referent a:

-Pressupost d'Ingressos de Corrent.

-Pressupost d'Ingressos de Tancats.

-Pressupost de Despeses de Corrent.

-Pressupost de Despeses de Tancats.

-Estat de Tresoreria.

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  CATORZÉ.-  EXPEDIENT  16980/2022.  PLA  DE  TRESORERIA.
INFORME MOROSITAT TRIMESTRAL 3T 2022.-

  Per part del Sr Secretari s'adona del Dictamen de la Comissió Informativa
de  Gestió  Política,  Econòmica,  Administrativa  i  Especial  de  Comptes  de  data  24
d'octubre de 2022 que queda degudament assabentada del expte i de l'Informe de la
Sra.  Tresorera  Municipal  núm.  2022-0228,  de  data  6  d'octubre,  en  relació  al  que
s'estableix en la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les
operacions comercials, respecte al tercer trimestre de 2022.
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La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT QUINZÉ.- EXPEDIENT 16978/2022. PLA DE TRESORERIA. PMP 3T
2022.-

Per part del Sr Secretari s'adona del Dictamen de la Comissió Informativa de
Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 24 d'octubre
de  2022  que  queda  degudament  assabentada  del  expte  i  de  l'Informe  de  la  Sra.
Tresorera Municipal núm. 2022-0227 de data 6 d'octubre, en relació amb el període mitjà
de pagament del tercer trimestre de l'any 2022 . Aquest PMP ascendeix a 7,08 dies.

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT SETZÉ.- INFORME A LA CORPORACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA.-

De conformitat amb el que es disposa en l'art. 42 del Reglament d'Organització i
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 1986, es dona
compte a l'Ajuntament Ple dels següents Decrets signats per l'Alcaldia (Des de 01 de juliol
de 2022 a 31 de juliol de 2022) comprén els Decrets del núm. 2067 al núm. 2341.

Nom Resum

DECRETO 2022-2067 SIA 1979689 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6926/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional  en  el  impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2022-2068 SIA 1979689 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6929/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional  en  el  impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2022-2069 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 22010/2021 --
«xxxxxxxxxx» --  Desestimar  solicitud  rectificación  de
autoliquidaciones Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2070 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20315/2021 --
«xxxxxxxxxx» -- Rectificación de autoliquidaciones Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2071 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20915/2021 --
««xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  Desestimación  recurso  sobre
Rectificación de autoliquidaciones IIVTNU.

DECRETO 2022-2072 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 19992/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.
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DECRETO 2022-2073 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 21841/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de  reposición  Impuesto
sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2074 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria --  Expediente 209/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2075 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20806/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2076 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20805/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2077 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 21146/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2078 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  11680/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 26.

DECRETO 2022-2079 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5778/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica en función de las características del motor y
del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2080 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6413/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica en función de las características del motor y
del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2081 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria --  Expediente 813/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2082 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 1357/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2083 SIA 677965 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 11579/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent
Dor - EXPTE. 1187 Y 1188 DE SOLICITUD DE CARNET GENT D
´OR.

DECRETO 2022-2084 SIA  678072  --  110  Estadística  --  Expediente  10677/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Baja
del padrón de oficio a instancia de parte - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2085 SIA  678072  --  110  Estadística  --  Expediente  10626/2022  --
Múltiples interesados -- Baja del padrón de oficio a instancia de
parte - «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx»
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DECRETO 2022-2086 SIA 2451416 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 7426/2022 -
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APARTAMENTOS COIMBRA
-- LAS RAÍCES DEL ÁRBOL ESTÁN  LEVANTANDO EL MURO
EXTERIOR DE APTOS COIMBRA Y DESENCAJA LA PUERTA
DEL GARAJE.

DECRETO 2022-2087 SIA 2451416 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 2907/2022 --
«xxxxxxxxxx» -Daños en su vehículo a consecuencia de la caída
de una rama de árbol por el servicio de mantenimiento.

DECRETO 2022-2088 SIA  2677910  --  330  Actividades  --  Expediente  11693/2022  --
Decreto  Ampliación  del  horario  de  cierre  de  establecimientos
públicos del 1 de julio al 15 de septiembre de 2022.

DECRETO 2022-2089 SIA 678208 -- Expediente 2624/2022 -- Aprobación Documentos
refundidos del planeamiento vigente del municipio de Benicassim.
JUNIO 2022.

DECRETO 2022-2090 SIA  678079  --  110  Estadística  --  Expediente  7882/2022  --
GENERAL: ALTAS MES JUNIO.

DECRETO 2022-2091 SIA 678012 -- 300 Obras -- Expediente 3204/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Ocupación  de  la  vía  pública  por  obras  -  DR
EXPTE. 3203/2022.

DECRETO 2022-2092 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  14863/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Reforma/Rehabilitación/ampliación.

DECRETO 2022-2093 Expediente  12652/2017  -Ejecución  subsidiaria  de  orden  de
restauración  en  «xxxxxxxxxx» (ref.  Catastral  «xxxxxxxxxx»),
corriendo los gastos a cargo de «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2094 SIA 2451416 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 11508/2022
--«xxxxxxxxxx»,   pinchazo  en  la  rueda  de  su  bicicleta  a
consecuencia de la realización de poda de palmeras.

DECRETO 2022-2095 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  7319/2022 --
Ordenanza  serv.  recollida  residus  i  Ecoparc  -  ACTA  UPAM
38/2022 DE INFRACCIÓN - ABANDONO DE VEHÍCULO EN CL
ALBENIZ, 19 E - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2096 SIA  678218  --  330  Actividades  --  Expediente  11094/2022  --
Peatonalizar la calle Santo Tomás y la avenida Castellón, en su
tramo comprendido entre la calle Desert y la calle Santa Agueda,
del 8 de julio al 15 de octubre de 2022.

DECRETO 2022-2097 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 10476/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Recurso de reposición Impuesto sobre el Incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2098 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20347/2021 --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de autoliquidaciones
IIVTNU.

DECRETO 2022-2099 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20261/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
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Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2100 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 1095/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2101 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria --  Expediente 213/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Desestimación rectificación de autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2102 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria --  Expediente 210/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Desestiman  rectificación  de  autoliquidaciones
Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2103 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  17479/2018  --
Responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  Pública  -
«xxxxxxxxxx».- CAÍDA EN BICI EN CARRIL BICI POR VALLA SIN
SEÑALIZAR – DESESTIMADO.

DECRETO 2022-2104 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 737/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor - OVP
EXPTE. 1501/2022.

DECRETO 2022-2105 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 6841/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor - OVP
EXPTE. 6842/2022.

DECRETO 2022-2106 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 6923/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor - OVP
EXPTE. 6919/2022.

DECRETO 2022-2107 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  21998/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Licencia  de  obra  mayor  -  CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.

DECRETO 2022-2108 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  7320/2022 --
Ordenanza  serv.  recollida  residus  i  Ecoparc  -  ACTA  UPAM
44/2022  DE  INFRACCIÓN  ABANDONO  DE  VEHÍCULO  EN
PROLONGACIÓN CL QUATRE CAMINS . «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2109 SIA  678148  --  400  Contratación  --  Expediente  7379/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  devolución  de  garantía
Menores  "Construcción  Parque  infantil  Polideportivo  Municipal"
Rel. con expte. Menores 20784/2019/13 y 19869/2019.

DECRETO 2022-2110 SIA  2306837  --  400  Contratación  --  Expediente  11688/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- contrato menor privado - Difusión /
Publicidad  de  la  Marca  Benicassim  a  través  del  Festival
Internacional de Benicassim 2022 Expt. 2022/11688/05CMENPRI.

DECRETO 2022-2111 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 10514/2022 --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  del
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Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2112 SIA  677978  --  420  Personal  --   Permiso  por  paternidad  -
Continuación  del  permiso  de  paternidad  solicitado  por
«xxxxxxxxxx» (16 semanas) -- Semanas 7 a 10.

DECRETO 2022-2113 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  18122/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Legalización.

DECRETO 2022-2114 SIA  2306607  --  300  Obras  --  Expediente  1501/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Ocupación  de  la  vía  pública  por
obras - DR EXPTE. 737/2022.

DECRETO 2022-2115 SIA 678012 -- 300 Obras -- Expediente 6842/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Ocupación  de  la  vía  pública  por  obras  -  DR
EXPTE. 6841/2022.

DECRETO 2022-2116 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  18124/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Legalización.

DECRETO 2022-2117 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expediente 7877/2022
-- Incoar expediente a «xxxxxxxxxx» y otros, de orden de ejecución
en el inmueble sito en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2118 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  18123/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Legalización.

DECRETO 2022-2119 SIA 678012 -- 300 Obras -- Expediente 6919/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Ocupación  de  la  vía  pública  por  obras  -  DR
EXPTE. 6923/2022.

DECRETO 2022-2120 440  Servicios  Públicos  --  Responsabilidad  patrimonial
«xxxxxxxxxx».  Reclamación  por  daños  ocasionados  como
consecuencia  de  una  caída  al  tropezar  con  una  trapa  de
alcantarilla  en C/  Guitarrista Tárrega esquina Avda.  Castellón  –
DESESTIMACION.

DECRETO 2022-2121 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  14118/2021  --
Responsabilidad patrimonial - caída con patinete eléctrico por mal
estado  calzada  c/  Mare  de  Deu  del  Lledó-  «NELLY  ADELINA
GOMEZ JIMENEZ – DESESTIMADO.

DECRETO 2022-2122 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  13874/2021  --
Responsabilidad patrimonial Por caída en carril bici por mal estado
pavimento-  «xxxxxxxxxx» (en  representación  de  «xxxxxxxxxx»)
09/10/2020.

DECRETO 2022-2123 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  11014/2021  ----
Responsabilidad patrimonial -  «xxxxxxxxxx».- Reclamación daños
por  rotura  pasarela  madera  a  la  altura  de  la  Escuela  de  Vela
05042021 – DESESTIMACION.

DECRETO 2022-2124 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  14894/2019  ---
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Responsabilidad  patrimonial   -  «xxxxxxxxxx».-Caída   de
«xxxxxxxxxx» en Gran Avenida Jaume I n. 27 debido a una losa
desprendida del centro de la acera – DESESTIMADO.

DECRETO 2022-2125 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  18121/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Legalización.

DECRETO 2022-2126 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expediente 4686/2022
-- Rectificar el Decreto de Alcaldía n. 1795 de fecha 6 de junio de
2022 debido  a  un error  material  de  transcripción  en  el  informe
técnico.

DECRETO 2022-2127 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  17129/2021  --
20471889A  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DESESTIMACION  BONIFICACIÓN  IBI  URBANA  FAMILIA
NUMEROSA.

DECRETO 2022-2128 SIA  732300  --  250  Recaudación  --  Expediente  11287/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  COBRO
DUPLICADO  «xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2022-2129 Expediente 15281/2020 - Declarar caducidad expte. 15281/2020,
sin perjuicio de incoar uno nuevo.

DECRETO 2022-2130 Expediente  11517/2022-  Incoar  a  «xxxxxxxxxx» expediente  de
restauración de la legalidad urbanística por las obras realizadas
sin licencia en «xxxxxxxxxx»  y req. leg. obras en dos meses.

DECRETO 2022-2131 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 6881/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor. Legalización.

DECRETO 2022-2132 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 707/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2133 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 607/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2134 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 11151/2022 -- Abono de
gratificaciones - Abono de gratificaciones al personal de la Brigada
de Obras. Marzo a mayo 2022. 

DECRETO 2022-2135 Expediente  4261/2022.  Autorización  para  la  adscripción  de
«xxxxxxxxxx» en  comisión  de  servicios  en  el  Ayuntamiento  de
Castelló.

DECRETO 2022-2136 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 11514/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» - Concurso Abreviado CNA 106/2022.

DECRETO 2022-2137 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 22698/2021 -- Designar
a  «xxxxxxxxxx» para  sustituir  a  la  Tesorera  Municipal  como
Tesorera Accidental del 11 al 31 de julio de 2022.

DECRETO 2022-2138 SIA  677980  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
11764/2022  --  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»L  --  Anticipos  de
nómina - ANTICIPOS NÓMINA JULIO 2022.

DECRETO 2022-2139 SIA  678280  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
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11760/2022 --  EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
9TR/2022.

DECRETO 2022-2140 SIA 678120 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 11776/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  547  DE SOLICITUD DE
TARJETA DE APARCAMIENTO.

DECRETO 2022-2141 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
20087/2021  --  Múltiples  interesados  --  Rectificar  el  Decreto  de
Alcaldía n.1323/2022 de fecha 26 de abril  de 2022 debido a un
error material de transcripción en la parte dispositiva.

DECRETO 2022-2142 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expediente 107/2022 --
Incoar  expediente  a  «xxxxxxxxxx»,  de  orden  de  ejecución  en
relación  de  la  poda  de  la  vegetación  perimetral  y  arbolado
señalados sito en la G. Av Jaume I n. 344.

DECRETO 2022-2143 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
16203/2019 - Proceder a la ejecución subsidiaria en el inmueble
sito la «xxxxxxxxxx» (referencia catastral «xxxxxxxxxx»)

DECRETO 2022-2144 SIA  678104  --  350  D  U  --  Expte  13720/2021  --  Ordenar  a
«xxxxxxxxxx»,  como  propietario  del  inmueble  sito  en  la  calle
«xxxxxxxxxx», la ejecución de las actuaciones que se desprenden
de los informes técnicos.

DECRETO 2022-2145 SIA 678218 -- 330 Actividades -- Expediente 11094/2022 -- Cortar
la calle Santo Tomás y la avenida Castellón del 8 de julio al 15 de
octubre de 2022 con el fin de que se pueda ocupar parte de la
calzada para la ampliación de las terrazas.

DECRETO 2022-2146 SIA 2585370 -- 330 Actividades -- Expediente 11830/2022 -- Darse
por  enterado  del  cambio  de  titularidad  presentado  por
«xxxxxxxxxx» en fecha 4 de julio de 2022, con registro de entrada
2022-E-RE-8185.

DECRETO 2022-2147 SIA  678262  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
7923/2022 -- CUENTA JUSTIFICADA DEL LIBRAMIENTO PARA
EXCURSIÓN FIN CURSO E.P.A. 

DECRETO 2022-2148 Expediente JGL/2022/29 -- Múltiples interesados -- Convocatoria
Junta de Gobierno Local sesión ordinaria a celebrar el 11 de julio
de 2022 a las 11:00 horas.

DECRETO 2022-2149 SIA 677965 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 11698/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.-1191  DE
SOLICITUD CARNET GENT D´OR.

DECRETO 2022-2150 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  5067/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ordenanza serv. recollida residus i
Ecoparc - ACTA UPAM 731/2021 DE INFRACCIÓN - ABANDONO
DE VEHÍCULO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL.

DECRETO 2022-2151 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria --  Expediente 853/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2152 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria --  Expediente 858/2022 --
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«xxxxxxxxxx»--  Bonificación  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2153 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  11492/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Contratación laboral temporal de 1
Operario usos múltiples Plan de Empleo Diputación PEC 2022 --
Deja sin efecto Decreto de la Alcaldía n. 2044 del 29/06/22.

DECRETO 2022-2154 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 6144/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2155 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expediente 3272/2022
-- Ordenar a «xxxxxxxxxx», como propietarias del inmueble sito en
en  la  «xxxxxxxxxx»,  la ejecución de las actuaciones que según
los informes técnicos.

DECRETO 2022-2156 SIA 1219214 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 3386/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  11  y  40  DE
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA.

DECRETO 2022-2157 SIA 678113 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 11633/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent
Dor - EXPTE. 1189 y 1190 DE GENT D´OR.

DECRETO 2022-2158 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 113/2022 --
«xxxxxxxxxx» -- Revisión en vía administrativa Impuesto sobre el
Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2159 SIA 732300 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6395/2022 --
«xxxxxxxxxx» -- Devolución Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (ingreso indebido).

DECRETO 2022-216 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 11514/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx»8  «xxxxxxxxxx» --  MERCANTIL  -  Concurso
Abreviado CNA 106/2022.

DECRETO 2022-2160 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  11978/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 27.

DECRETO 2022-2161 Expediente 4668/2022. Decreto de constitución de una Bolsa de
Trabajo Temporal  de Auxiliares de Turismo.

DECRETO 2022-2162 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 4319/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2022-2163 Expediente 11545/2022 -- Cambios y modificaciones: Prórrogas -
Prorroga  Solicitud  2º  Prórroga  Contrato  servicios  "Asistencia
técnica  de  un  ingeniero  técnico  en  topografía"  Expte.
11545/2022/05 PROR. Rel. 7500/2019/10 SERV. y 7339/2021/05
PROR. 

DECRETO 2022-2164 SIA  678130  --  310  Planeamiento  --  Expediente  1541/2022  --
Múltiples  interesados  --  Arrendamiento  parcelas  en  Sector  2
(Teresetes).

DECRETO 2022-2165 SIA  1219748  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente  11586/2022  --  ASISTENCIAS  TRIBUNAL  PARA  LA
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CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE
"AUXILIARES  DE  BIBLIOTECA",  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE
CONCURSO-OPOSICIÓN.

DECRETO 2022-2166 SIA 678095 -- 430 Sanidad y Consumo -- Expediente 9387/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Inscripción  en  el  Registro  de
animales potencialmente peligrosos - a nombre de  «xxxxxxxxxx»
con «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2167 SIA 678241 -- 430 Sanidad y Consumo -- Expediente 11996/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  INCOACIÓN  DECRETO
SANCIONADOR  A  «xxxxxxxxxx» POR  INFRACCIÓN
ORDENANZA ANIMALES COMPAÑÍA.

DECRETO 2022-2168 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 11292/2022 -- Abono de
productividad  -  Abono  de  productividad  a  «xxxxxxxxxx».  Bodas
civiles ENERO A JUNIO 2022.

DECRETO 2022-2170 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
11946/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
D17/22.

DECRETO 2022-2171 SIA  678072  --  110  Estadística  --  Expediente  11645/2022  --
Múltiples interesados -- Baja del padrón de oficio a instancia de
parte - «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2172 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  11423/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2173 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  11423/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2174 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  11423/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2175 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  11423/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2176 SIA 1979690 -- 225 Catastro -- Expediente 7221/2022 -- Anulación
Liquidaciones Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos (CIBI).

DECRETO 2022-2177 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 10960/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Desestimación  recurso  de  reposición  Impuesto
sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2178 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 10962/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Desestimación  recurso  de  reposición  Impuesto
sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2179 SIA  732321  --  250  Recaudación  --  Expediente  11175/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  COMPENSACIÓN  CON
DEVOLUCION COBRO DUPLICADO «xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2022-2180 SIA  678290  --  225  Catastro  --  Expediente  11722/2022  --
Liquidación  -  LIQUIDACION  ESCUELA  MUNICIPAL  INFANTIL
MES JUNIO 2022.

DECRETO 2022-2181 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 370/2020 --
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  «xxxxxxxxxx» --
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Estimar recurso reposición liquidación IBI de varios años.

DECRETO 2022-2182 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 20403/2021 --
«xxxxxxxxxx» --  Desestimación  recurso  rectificación  de
autoliquidaciones Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2183 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5353/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica en función de las características del motor y
del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2184 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5777/2022 --
«xxxxxxxxxx» -- Desestimación bonificación en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica en función de las características
del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2185 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 7728/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»-- Licencia de obra menor.

DECRETO 2022-2186 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 3153/2018 -- Estimación
de recurso de reposición presentado por «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2187 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  12113/2022  --
Contratación  laboral  interina/fija/discontinua  -  Contratación  de  3
Profesoras de FPA para el curso escolar 2022/2023.

DECRETO 2022-2188 SIA 677965 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12135/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.  1192  DE
SOLICITUD DE CARNET GENT D¨OR PARA «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2189 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  3875/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ordenanza serv. recollida residus i
Ecoparc - ACTA UPAM 727/2021 DE INFRACCIÓN - ABANDONO
DE VEHÍCULO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL.

DECRETO 2022-2190 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  3874/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ordenanza serv. recollida residus i
Ecoparc - ACTA UPAM 726/2021 DE INFRACCIÓN - ABANDONO
DE VEHÍCULO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL.

DECRETO 2022-2191 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
11947/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
RRNS15/22.

DECRETO 2022-2192 SIA  678130  --  310  Planeamiento  --  Expediente  10637/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Subarriendo  terrenos  Teresetes
para acampada FIB 2022. Villacamp.

DECRETO 2022-2193 SIA  678157  --  310  Planeamiento  --  Expediente  2573/2022  --
Actuaciones previas contrato de obras "Avenida Ferrocarril: Vial de
conexión entre la C/ Pierre Mechain y Rotonda Avenida Mohíno".

DECRETO 2022-2194 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 11955/2022 --
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  CONTENCIOSO  –
PO_321/2022.
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DECRETO 2022-2195 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 11955/2022 --
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  CONTENCIOSO  –
PO_321/2022.

DECRETO 2022-2196 SIA  678262  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
5649/2022 -- Aprobación de la cuenta justificada del libramiento
para hacer frente a la actividades de "9 FERIA Y SEMANA DE LA
SALUD" 

DECRETO 2022-2197 SIA  678116  --  130  Cementerio  --  Expediente  12177/2022  --
«xxxxxxxxxx» NUEVO  TANATORIO  SL,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Inhumación en nínxol -«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2198 SIA 1219214 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12143/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» AYUDA  FAMILIAR
CASTELLON  SL  --  SOLICITUD DEL  SERVICIO  DE AYUDA  A
DOMICILIO PARA «xxxxxxxxxx» (Expte. 273 ).

DECRETO 2022-2199 SIA  678072  --  110  Estadística  --  Expediente  12156/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Baja del padrón de oficio a instancia
de parte.

DECRETO 2022-2200 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12059/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Indemnización  a
Empresas IED17/22.

DECRETO 2022-2201 Renuncia a la subvención concedida por la Diputación Provincial
de  Castellón,  para  la  contratación  de  personas  desempleadas
(Plan  de  Empleo  2022)  por  imposibilidad  de  cumplir  con  los
requisitos de contratación mínima.

DECRETO 2022-2202 SIA  2801975  --  330  Actividades  --  Expediente  10608/2022  --
Conceder autorización para la realización de la actividad recreativa
y eventual consistente en ´Acampadas del Festival de Música FIB
2022: Campfest y Villacamp  del 12 al 18 de julio de 2022.

DECRETO 2022-2203 Expediente JGL/2022/30 -- Múltiples interesados -- Convocatoria
Junta de Gobierno Local sesión ordinaria a celebrar el 18 de julio
de 2022 a las 11:00 horas.

DECRETO 2022-2204 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 12259/2022 -- Abono de
productividad  -  Abono  de  productividad  al  personal  POLICÍA
LOCAL. Jefaturas de Servicio JUNIO 2022.

DECRETO 2022-2205 Aceptación  asistencia  curso  PRL  «xxxxxxxxxx» -  Usuario
profesional de productos fito sanitarios nivel básico.

DECRETO 2022-2206 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 6143/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2207 SIA 678012 -- 300 Obras -- Expediente 5628/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado – «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2208 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  11977/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor de zanja.
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DECRETO 2022-2209 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  19603/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra
Menor.

DECRETO 2022-2210 SIA 678241 -- 430 Sanidad y Consumo -- Expediente 3230/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA POLICÍA LOCAL N.º 32/2022
de  fecha  02/03/2022  a  «xxxxxxxxxx» POR  INFRACCIÓN
ORDENANZA MUNICIPAL ANIMALES COMPAÑIA.

DECRETO 2022-2211 SIA  732321  --  225  Catastro  --  Expediente  5598/2022  --
«xxxxxxxxxx»,  GERENCIA  TERRITORIAL  DEL  CATASTRO  DE
CASTELLON  --  DEVOLUCION  IBI  URBANA  VARIOS  AÑOS
(Resolución Catastral, ejecución sentencia).

DECRETO 2022-2212 Expediente  12163/2022  .  Decreto  nombramiento  interino  de  4
AUXILIARES DE TURISMO para temporada estival 2022.

DECRETO 2022-2213 NULO

DECRETO 2022-2214 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  10994/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»--  Licencia  tala  de
·árboles.

DECRETO 2022-2215 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
11959/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  ASISTENCIAS  TRIBUNAL
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
PSICOLOGO/A DE SERVICIOS SOCIALES POR CONCURSO-
OPOSICIÓN.

DECRETO 2022-2216 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  11761/2022  --
Contratación laboral  temporal de 3 Operarios Brigada Programa
Servef EXPLUS 2022 

DECRETO 2022-2217 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  12114/2022  --
Contratación  laboral  temporal  -  Contratación  de  «xxxxxxxxxx»
como  Profesora  de  FPA  Área  Científico-tecnológica.  Curso
2022/2023.

DECRETO 2022-2218 SIA  2585381  --  330  Actividades  --  Expediente  11790/2022  --
Decreto de Alcaldía  apertura de actividad  eventual junto estación
ferrocarril - Período FIB (del 13 al 18 de julio) y ROTOTOM (del 15
al 23 de agosto).

DECRETO 2022-2219 NULO

DECRETO 2022-2220 SIA  2801975  --  330  Actividades  --  Expediente  10636/2022  --
Conceder autorización para la realización de la actividad recreativa
y eventual  consistente  en ´Festival  Internacional  de Benicassim
2022ª del 14 al 18 de julio de 2022.

DECRETO 2022-2221 SIA  1315557  --  230  Tesorería  --  Expediente  1256/2022  --
Aprobación de los gastos bancarios correspondientes al mes de
julio de 2022.

DECRETO 2022-2222 330 Actividades -- Expediente 11460/2022 -- Darse por enterado
del arrendamiento de la actividad presentado por «xxxxxxxxxx» en
calle «xxxxxxxxxx».
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DECRETO 2022-2223 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 7113/2021 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2224 SIA  678072  --  110  Estadística  --  Expediente  12443/2022  --
Múltiples interesados -- Baja del padrón de oficio por caducidad -
CIUDADANOS ENCSARP 322 (111).

DECRETO 2022-2225 SIA 1979689 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7834/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional  en  el  impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por baja definitiva 

DECRETO 2022-2226 SIA 732300 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7837/2022 –
«xxxxxxxxxx» -- Devolución Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (ingreso indebido).

DECRETO 2022-2227 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  17232/2021  --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  BONIFICACIÓN  IBI  URBANA
(ENERGÍA SOLAR).

DECRETO 2022-2228 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 2028/2022 - obras
por  procedimiento  abierto  -  Contrato  de  obras  de  construcción
nichos y otros en recinto del actual cementerio municipal.

DECRETO 2022-2229 SIA 1219214 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 11002/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPE.  52 DE JUSTIFICACIÓN
DE LA AYUDA ECONÓMICA PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2230 SIA  732321  --  225  Catastro  --  Expediente  5598/2022  --
«xxxxxxxxxx»,  GERENCIA  TERRITORIAL  DEL  CATASTRO  DE
CASTELLON -- Rectificación Decreto de Alcaldía n. 2211 por el
que  se  aprueba  la  devolución  IBIU  varios  años  (ejecución
sentencia).

DECRETO 2022-2231 SIA 2585358 -- 330 Actividades -- Expediente 3910/2022 --Decreto
Autorización «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2232 330 Actividades -- Expediente 13469/2017 -- Conceder licencia y
autorización  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  para  el  inicio  de  la
actividad  de  ampliación  de  hotel  de  tres  estrellas  en  la  calle
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2233 SIA 678012 -- 330 Actividades -- Expediente 5197/2021 -- Decreto
Autorización OVP 

DECRETO 2022-2234 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  4802/2021  --
DECRETO AUTORIZACIÓN «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2235 SIA 678012 -- 330 Actividades -- Expediente 3838/2021 -- Decreto
Autorización «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2236 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 415/2022 -- Abonar a la
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  el  importe
correspondiente a las retenciones practicadas durante el mes de
junio.

DECRETO 2022-2237 SIA 678241 -- 430 Sanidad y Consumo -- Expediente 5350/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  INCOACIÓN  DECRETO
SANCIONADOR  A  «xxxxxxxxxx» POR  INFRACCIÓN
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ORDENANZA LITORAL.

DECRETO 2022-2238 SIA 2092061 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12428/2022
-- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPT. 180 SOLICITUD TARJETA
PROVISIONAL DE APARCAMIENTO PARA «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2239 SIA 678290 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 11936/2022 --
Liquidación  -  LIQUIDACION  AYUDA  A  DOMICILIO  MES  DE
JUNIO DE 2022.

DECRETO 2022-2240 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 5656/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2241 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 3979/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2242 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 10682/2022 -- Abono de
productividad  -  Abono  de  productividad  al  personal  POLICÍA
LOCAL. Jefaturas de Servicio MAYO 2022.

DECRETO 2022-2243 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12485/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
RRNS16/22.

DECRETO 2022-2244 SIA  678074  --  100  Secretaría  --  Expediente  11004/2022  --
Asistencia  Concejales  -  Asistencias  Concejales  ”órganos
Colegiados Periodo 16/06/2022 a 15/07/2022.

DECRETO 2022-2245 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12452/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
D18/22.

DECRETO 2022-2246 SIA  677994  --  100  Secretaría  --  Expediente  12623/2022  --
«xxxxxxxxxx» --  Denegación de la  solicitud  de corte de la  calle
«xxxxxxxxxx» solicitado para el 22 de julio 2022 --

DECRETO 2022-2247 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  -  PRL  sector
educativo - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2248 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  -  PRL  sector
Suministración - INVASSAT - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2249 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 13214/2021 -- EDIFICIOS
Y CONTROLES DE LA PLANA, S.A. -- Licencia de obra mayor - .
(«xxxxxxxxxx»).

DECRETO 2022-2250 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 6261/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2251 Expediente JGL/2022/31 -- Múltiples interesados -- Convocatoria
Junta de Gobierno Local sesión ordinaria a celebrar el 25 de julio
de 2022 a las 11:30 horas.

DECRETO 2022-2252 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Serv por proc abierto - Direc
facultativa Arquitecto construcción  bloques  nichos 244 unidades,
104  columbarios,  edificaciones  auxiliares  y  urbanización  interior
actual cementerio.

DECRETO 2022-2253 SIA  2306837  --  400  Contratación  --  Expediente  2047/2022
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servicios  por  procedimiento  abierto  -  Dirección  de  ejecución
construcción  bloque  nichos  por  Arquitecto  técnico,  así  como la
coord. de seguridad y salud y control de calidad.

DECRETO 2022-2254 SIA  678280  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12537/2022 --  EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
10TR/2022.

DECRETO 2022-2255 SIA  678275  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
74/2022  --  Aprobar  los  gastos  correspondientes  a  la  Cuenta
Justificada  del Anticipo de Caja Fija (03/2022) para actividades de
Teatro Municipal.

DECRETO 2022-2256 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  2473/2022  --Autorización
provisional VENTA AMBULANTE MERCADILLO BELLE EPOQUE
2022.

DECRETO 2022-2257 SIA 678012 -- 330 Actividades -- Expediente 3316/2021 -- Decreto
autorización OVP mesas y sillas en «xxxxxxxxxx» - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2258 330 Actividades -- Expediente 13469/2017 --  Rectificar el punto
primero del Decreto de la Alcaldía núm. 2232, de 19 de julio de
2022.

DECRETO 2022-2259 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 686/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de  Obra  Mayor  –
ACTIVIDAD.

DECRETO 2022-2260 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expediente 5726/2022
--Ordenar a «xxxxxxxxxx», como propietario del inmueble sito en la
parcela 91 - Pl 7, la ejecución que se desprenden de los informes
técnicos.

DECRETO 2022-2261 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  12512/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor.

DECRETO 2022-2262 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 3410/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2263 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12534/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
D19/22.

DECRETO 2022-2264 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12626/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
D20/22.

DECRETO 2022-2265 SIA 678120 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12687/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  181  DE SOLICITUD DE
TARJETA  DE  APARCAMIENTO  PROVISIONAL   PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2266 SIA 678120 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12689/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  548  DE SOLICITUD DE
TARJETA  DE  APARCAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON
MOVILIDAD REDUCIDA.

DECRETO 2022-2267 NULO
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DECRETO 2022-2268 SIA  2585381  --  330  Actividades  --  Expediente  11502/2022   --
DECRETO APERTURA  Mercado So Lovely 2022 - Del 22 al 31
de julio - De 18:00 a 00:00 horas.

DECRETO 2022-2269 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 7747/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor. Piscina.

DECRETO 2022-2270 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  12096/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Ocupación  de  la  vía  pública  por
obras - DR EXPTE. 12095/2022.

DECRETO 2022-2271 SIA  1219748  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente  12180/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  ASISTENCIAS
TRIBUNAL  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE
TRABAJO  TEMPORAL DE "AUXILIARES DE TURISMO",  POR
CONCURSO-OPOSICIÓN”

DECRETO 2022-2272 SIA  678024  --  410  Subvenciones  --  Expediente  15998/2021  --
Múltiples  interesados  --  Concesión  de  subvención  directa  -
REINAS Y DAMAS 2021.

DECRETO 2022-2273 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12531/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Indemnización  a
Empresas IED18/22.

DECRETO 2022-2274 SIA 678120 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12785/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  182  DE SOLICITUD DE
TARJETA PROVISIONAL DE APARCAMIENTO.

DECRETO 2022-2275 SIA 677965 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12533/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.  1193  DE
SOLICITUD DE CARNET GENT D´OR PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2276 SIA 677965 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12618/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.  1194  DE
SOLICITUD DE CARNET GENT D’OR PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2277 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 11522/2022 -- Abono de
productividad - Abono de productividad a «xxxxxxxxxx» Sustitución
Sr. Interventor 28 junio al 1 julio 2022.

DECRETO 2022-2278 SIA  678143  --  420  Personal  --  Expediente  12821/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Flexibilidad  de  la  permanencia
obligatoria  -  Solicitud  de  «xxxxxxxxxx» de  flexibilidad  de  la
permanencia obligatoria en la jornada laboral.

DECRETO 2022-2279 SIA 678104 --  350 Disciplina  Urbanística --  Expte 7466/2022 --
Incoar a  «xxxxxxxxxx»,  de orden de ejecución en relación a las
debidas condiciones de seguridad y salubridad del inmueble sito
en la «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2280 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  5337/2022  --
«xxxxxxxxxx»-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES,  S.A.U.
-- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2281 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 707/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.
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DECRETO 2022-2282 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 607/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2283 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 6121/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2284 SIA  677950  --  160  Información  Concejales  --  Expediente
11439/2022 -- «xxxxxxxxxx» -- Solicitud de documentación relativa
a  expedientes  terrenos  en  «xxxxxxxxxx» -  Exps  11921/2017,
14056/2020 y 10872/2021.

DECRETO 2022-2285 SIA 678160 -- 420 Personal -- Expediente 10411/2022 -- Múltiples
interesados  --   BOLSA  DE  TRABAJO  TEMPORAL  DE
TÉCNICOS/AS  DE  MEDIOAMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  --
Lista provisional aspirantes admitidos y excluidos.

DECRETO 2022-2286 SIA 678160 -- 420 Personal -- Expediente 7642/2021 -- Múltiples
interesados --  CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE  AUXILIARES  ADMINISTRATIVOS/AS  DE  MINISTRACIÓN
GENERAL --  Constitución bolsa de trabajo.

DECRETO 2022-2287 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  12896/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 29.

DECRETO 2022-2288 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  12895/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 28.

DECRETO 2022-2289 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12885/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
RRNS17/22.

DECRETO 2022-2290 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  11302/2022  --
Aprobación nóminas - NOMINA FUNCIONARIOS MES DE JULIO
DE 2022.

DECRETO 2022-2291 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  12830/2022  --
Aprobación nóminas - RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES
CONCEJALES MES DE JULIO DE 2022.

DECRETO 2022-2292 Expediente PLN/2022/7 -- Convocatoria Pleno Ordinario a celebrar
el día 29 de Julio de 2022 a las 9:30 Horas.

DECRETO 2022-2293 SIA  678280  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12708/2022 --  EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
11 TR/2022.

DECRETO 2022-2294 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  4309/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ordenanza serv. recollida residus i
Ecoparc - ACTA UPAM 733/2021 DE INFRACCIÓN - ABANDONO
DE VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.

DECRETO 2022-2295 SIA 678157 -- Expediente 20253/2020 -- Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud de las obras de Reparación y Mantenimiento en
el IES Violant de Casalduch. Plan EDIFICANT.

DECRETO 2022-2296 SIA 678160 -- 420 Personal -- Expediente 3305/2022 -- Múltiples
interesados -- BASES Y CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO
ENCARGADO DE SALA --  Lista definitiva.
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DECRETO 2022-2297 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  11379/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Continuación  del  nombramiento
interino  de  «xxxxxxxxxx» como  Operario  de  la  Brigada  para
Limpieza de Playas hasta 30/09/22.

DECRETO 2022-2298 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  -  Riesgos  Pisco-
Sociales en la AAPP - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2299 SIA  2805927  --  410  Subvenciones  --  Expediente  11854/2022
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Aprobación  de  la  justificación
subvenciones previamente concedida. «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2300 SIA 678012 -- 300 Obras -- Expediente 6775/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado - ALTA DE VADO 4 M.

DECRETO 2022-2301 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  10924/2022  --
«xxxxxxxxxx» ESPACIOS  Y  PROYECTOS  CASTELLON
SOCIEDAD LIMITADA -- Ocupación de la vía pública por obras.

DECRETO 2022-2302 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  5027/2022  --
«xxxxxxxxxx»-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES,  S.A.U.
-- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2303 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 6402/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor de zanja - + OVP CON
CONTENEDOR.

DECRETO 2022-2304 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  5023/2022  --
«xxxxxxxxxx»-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES,  S.A.U.
-- Licencia de obra menor de zanja.

DECRETO 2022-2305 SIA 678270 -- 510 Educación -- Expediente 2071/2022 -- Múltiples
interesados  --  Proceso  de  admisión  alumnado  EEIIMM
(Procedimiento)  -  Curso  2022-2023.  EEIIMM Doloretes  y  Pintor
Tasio -- ALTAS JULIO.

DECRETO 2022-2306 SIA 1219212 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 10726/2022 --
«xxxxxxxxxx» -- Anulación y devolución Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

DECRETO 2022-2307 SIA  1219749  --  600  Policía  Local  (Recepción)  --  Expediente
466/2022  --  Otros  informes  -  PARTES  Y  DENUNCIAS
SECRETARIA.

DECRETO 2022-2308 SIA 732311 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 1123/2022 --
Múltiples  interesados  --  ACTAS  DE  CONCESIÓN  AYUDAS
ECONÓMICA  AÑO  2022  SEGÚN  LISTADO  EXPEDIENTE
22659/2021 -- ACTA 8.

DECRETO 2022-2309 SIA  1219748  --  205  Intervención  (Tramitación)  --  Expediente
12866/2022 -- Propuesta de gasto -  Expte.  Relación de Gastos
D21/22.

DECRETO 2022-2310 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 2578/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2311 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 7361/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  menor  -  +  OVP  CON
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PLATAFORMA  ACTIVIDAD.

DECRETO 2022-2312 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 10954/2022 --
«xxxxxxxxxx» --  Exención  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica, por minusvalía.

DECRETO 2022-2313 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  12899/2022  --
Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2314 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  12899/2022  --
Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2315 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 12591/2022 -- Seguros
Sociales - SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO DE 2022.

DECRETO 2022-2316 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  12410/2022  --
Aprobación nóminas - NOMINA LABORAL TEMPORAL MES DE
JULIO DE 2022.

DECRETO 2022-2317 SIA 678099 -- 300 Obras -- Expediente 1761/2022 -- «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2318 SIA  678083  --  100  Secretaría  --  Expediente  13072/2022  --
Delegación  de  la  Alcaldía  1.  Teniente  de  Alcalde  Cristina
Fernández Alonso días 30 y 31 julio; 1, 2 y 3 de agosto de 2022.

DECRETO 2022-2319 SIA 678107 --  380 Medio Ambiente --  Expediente  3877/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ordenanza serv. recollida residus i
Ecoparc - ACTA UPAM 728/2021 DE INFRACCIÓN - ABANDONO
DE VEHÍCULO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL.

DECRETO 2022-2320 Expediente JGL/2022/32 -- Múltiples interesados -- Convocatoria
Junta de Gobierno Local sesión extraordinaria urgente a celebrar
el 29 de julio de 2022 a las 13:00 horas.

DECRETO 2022-2321 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  21197/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Declaración Responsable de Obra
Menor.

DECRETO 2022-2322 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  12103/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de obra menor  -  + OVP
CAMIÓN CESTA.

DECRETO 2022-2323 SIA 732300 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 2402/2022 --
Gestión, Inspección y Recaudación -- LIQUIDACION RECARGO
PROV. IAE DIPUTACION 1er SEMESTRE 2022.

DECRETO 2022-2324 SIA  678107  --  600  Policía  Local  (Recepción)  --  Expediente
12503/2022  --  incoación  Voluntaria.  «xxxxxxxxxx».  INCOAR,  un
expediente  a  fin  de  determinar  la  veracidad  de  los  hechos
denunciados  y  la  responsabilidad  que  pueda  derivarse  de  los
mismos.

DECRETO 2022-2325 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 13039/2022 --
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- CONTENCIOSO – PO_375/2022.

DECRETO 2022-2326 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 13039/2022 --
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Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  CONTENCIOSO  –
PO_375/2022.

DECRETO 2022-2327 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  12719/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DESESTIMACION DEVOLUCION
IBIU 2022 (50%).

DECRETO 2022-2328 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  11952/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  devolución
autolimitaciones Escoleta Infantil Municipal Verano 2022.

DECRETO 2022-2329 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  13068/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 30.

DECRETO 2022-2330 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  22649/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
VARIOS AÑOS (RESOLUCIÓN CATASTRAL).

DECRETO 2022-2331 SIA 2451416 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 6990/2022 --
Responsabilidad patrimonial - «xxxxxxxxxx».- Caída a causa de un
socavón en C/ Cremaller a la altura del nº 38 – SUSPENSIÓN.

DECRETO 2022-2332 SIA 2451416 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 6493/2022 ---
Responsabilidad patrimonial  «xxxxxxxxxx»  daños en el vehículo
«xxxxxxxxxx» --  INADMISIÓN  POR  EXTEMPORÁNEO  Y
HABERSE ENTRADO EN EL FONDO DEL ASUNTO.

DECRETO 2022-2333 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 12764/2022 --
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  CONTENCIOSO  –
PO_326/2022.

DECRETO 2022-2334 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 12764/2022 --
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  CONTENCIOSO  –
PO_326/2022.

DECRETO 2022-2335 SIA 678165 -- 120 Servicios Jurídicos -- Expediente 13228/2022 --
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Castello
de la Plana -- CONTENCIOSO – PO_358/2022.

DECRETO 2022-2336 SIA 2306837 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 12955/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Incidencias  contractuales  -  Tall
suministrament aigua potable 08/08/2022.

DECRETO 2022-2337 SIA 1219748  --  210 (Intervención)  --  Expediente  12691/2022  --
ASISTENCIAS TRIBUNAL  PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA  DE  TRABAJO  TEMPORAL  DE  "AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS, POR CONCURSO-OPOSICIÓN.

DECRETO 2022-2338 SIA 2092061 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 12980/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXP. 183 SOLICITUD TARJETA
PROVISIONAL DE APARCAMIENTO PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2339 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  2473/2022  --  Múltiples
interesados  --  AUTORIZACIÓN  VENTA  AMBULANTE
MERCADILLO BELLE EPOQUE 2022.
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DECRETO 2022-2340 SIA  2306837  --  400  Contratación  --  Expediente  12418/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  contrato  menor  privado  -
Representación  de  la  obra  "Andanzas  y  entremeses  de  Juan
Rana" Expt. 2022/12418/06CMENPRI.

DECRETO 2022-2341 SIA  1315557  --  230  Tesorería  --  Expediente  1256/2022  --
Aprobación gastos bancarios mes de julio de 2022 - expediente nº
2.

Així mateix s'informa del Decret 2022-3227 de Data: 19/10/2022 de substitució de
la  Regidora  Delegada  de Seguretat  Ciutadana  i  Recursos Humans  Dª  Natividad  Alonso
Peña, per absència del terme municipal, des del dia 17 d'octubre al 30 d'octubre de 2022.

PUNT DISSETÉ.- EXPEDIENT 12958/2022. INFORME A LA CORPORACIÓ
D'APROVACIÓ PREUS PÚBLICS TALLERS DE LA EPA (PRIMER TRIMESTRE CURS
2022-2023).-

Per part del Sr Secretari s'informa la Corporació de l'acord adoptat per la Junta
de Govern Local,  en  sessió  extraordinària  i  pública  celebrada  el  29  d'agost  de  2022,
d'aprovació de Preus Públics Tallers de la EPA (primer trimestre curse 2022/2023).

La Corporació es dona per assabentada.

 

 

PUNT DIHUITÉ.- INFORMES I COMUNICACIONS.-

No va haver-hi cap.-

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

PUNT DINOVÉ.- PETICIONS I PREGUNTES.-

El present punt es troba recollit  en l'enregistrament de la sessió plenària,
que està disponible en el Portal de Reproducció en la web videoacta.benicassim.es 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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