
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2022/13 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

Extraordinaria urgente
Motivo: «Aprobación urgente de Expediente»

Fecha y hora 1ª convocatoria: 5 de diciembre de 2022 a las 14:00
2ª convocatoria: 9 de diciembre de 2022 a las 14:00

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. Ratificación de la urgencia de la sesión.- 
2. Expediente 12912/2022. AMPLIAR el plazo de presentación de ofertas de la 

licitación del contrato de servicio "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.- 
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Ajuntament de Benicàssim

  DECRET

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2022/13 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Extraordinària urgent

Motiu: «Aprovació urgent d'Expedient»

Data i hora 1a convocatòria: 5 de desembre de 2022 a les 14.00

2a convocatòria: 9 de desembre de 2022 a les 14.00

Lloc Saló de Plens (Casa de Cultura)

No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Ratificació de la urgència de la sessió.- 
2. Expedient 12912/2022. AMPLIAR el termini de presentació d'ofertes de la 

licitació del contracte de servei "SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE 
L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM.- 
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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/2022/13 El Ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus 
Convocatòria  

Extraordinària urgent
Motiu: Aprovació urgent d'Expedient

Data 5 de desembre de 2022 

Duració Des de les 14.05 fins a les 14.12 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» Joan Bonet Hancox SÍ
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«xxxxxxxxxx» Jose Carlos García Sampayo NO

«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 NO

«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.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.-

Per part de la Sr. Secretari s'indica consta escrit de la motivació de la
urgència  de  data  02/12/2022  de  la  Regidoria  Delegada  de  Contractació  que
literalment diu així:

 “MOTIVACIÓ URGÈNCIA 

En relació  al  contracte  de “SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE
L'AJUNTAMENT  DE  BENICÀSSIM”  (Expte  2022/12912/07SERV),  el  termini  de
licitació  del  qual  finalitza  el  pròxim  07/12/2022  i  a  la  vista  de  la  sol·licitud  per
ORANGE ESPAGNE SAU d'ampliació de termini de presentació d'ofertes en virtut de
l'art. 136 LCSP 9/2017, atesa a la complexitat del contracte, sol·licitada per Registre
d'entrada 15133 de data 1/12/2022 (amb entrada en la Secció de Contractació el
2/12/2022)  pel  fet  que  és  necessària  la  seua  aprovació  abans  de  la  finalització
d'aquest termini per l'òrgan de contractació (Ple) i les dates en les quals ens trobem,
es motiva la urgència de la inclusió d'aquest punt en el Ple.”
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Sotmesa la ratificació a votació resulta:
Total de Regidors: 16.- Regidors assistents: 14; Regidors absents: 2, José

Carlos García Sampayo i Pau Josep Ferrando; Vots afirmatius: 14, 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,  Joan Artur  Bonet  i  Luis  Lara;  Vots
negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'aprova.

Es ratifica la urgència,  de conformitat amb l'article 79 del Reial  decret
2568/1986,  de  28  de  Novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

 

PUNT SEGON.- EXPEDIENT 12912/2022.  AMPLIAR EL TERMINI DE
PRESENTACIÓ D'OFERTES DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
"SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM”.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que per Acord plenari de l'Ajuntament de Benicàssim de data
28/10/2022,  es  va acordar  entre altres,  aprovar  l'expedient  de contractació  per  a
l'adjudicació  per  procediment  obert  del  servei  "SERVEIS  DE
TELECOMUNICACIONS 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 i anticipada quant a la despesa, tractant-se d'un
contracte  subjecte  a  regulació  harmonitzada  i  susceptible  de  recurs  especial  en
matèria de contractació.

Resultant  que  en  data  3/11/2022,  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, publicant-se
aquest anunci de licitació en el DOUE en data 8/11/2022. Així mateix es va publicar
l'anunci  de  licitació  en  la  Plataforma  de  Contractació  del  Sector  Públic  en  data
5/11/2022, sent que el termini de presentació de pliques finalitza el 7/12/2022.

Resultant  que  per  Registre  d'entrada  15133,  de  data  1/12/2022  (amb
entrada en la Secció de Contractació el 2/12/2022), per ORANGE ESPAGNE SAU se
sol·licita  ampliació  del  termini  de  presentació  d'ofertes,  en  virtut  del  art  136
LCSP9/2017, atesa a la complexitat del contracte.

Resultant  que  s'han  formulat  diverses  preguntes  en  PLACE  sobre  el
contingut del PPT, les quals han sigut contestades segons el regulat en el art 138
LCSP 9/2017 i Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la present
licitació.

Considerant el que es disposa en el art 136 LCSP 9/2017: 
“ 1. Els òrgans de contractació fixaran els terminis de presentació de les ofertes i sol·licituds
de  participació  tenint  en  compte  el  temps  que  raonablement  puga  ser  necessari  per  a
preparar aquelles, atesa la complexitat del contracte, i  respectant, en tot cas, els terminis
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mínims fixats en aquesta Llei.
2. Els òrgans de contractació hauran d'ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i
sol·licituds de participació, de manera que tots els possibles interessats en la licitació puguen
tindre accés a tota la informació necessària per a elaborar aquestes, quan per qualsevol raó
els  serveis  dependents  de  l'òrgan  de  contractació  no  hagueren  atés  el  requeriment
d'informació  que  l'interessat  haguera  formulat  amb  la  deguda  antelació,  en  els  termes
assenyalats en l'apartat 3 de l'article 138.
Aquesta  causa  no  s'aplicarà  quan  la  informació  addicional  sol·licitada  tinga  un  caràcter
irrellevant a l'efecte de poder formular una oferta o sol·licitud que siguen vàlides.
En tot cas es considerarà informació rellevant a l'efecte d'aquest article la següent:
a) Qualsevol informació addicional transmesa a un licitador.
b)  Qualsevol  informació  associada  a  elements  referits  en  els  plecs  i  documents  de
contractació.
Els òrgans de contractació hauran d'ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i
sol·licituds  de  participació,  així  mateix,  en  el  cas  en  què  s'introduïsquen  modificacions
significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de l'assenyalat en els articles
122.1 i 124.
En tot cas es considerarà modificació significativa dels plecs la que afecte a:
a) La classificació requerida.
b) L'import i termini del contracte.
c) Les obligacions de l'adjudicatari.
d) Al canvi o variació de l'objecte del contracte.
La duració  de la pròrroga en tot  cas serà proporcional  a la importància de la  informació
sol·licitada per l'interessat…”.

Considerant  el  que  es  disposa  en  el  art  32  de  la  Llei  39/2015  d'1
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions  Públiques
(d'aplicació supletòria als procediments de contractació) “1. L'Administració, excepte
precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació
dels terminis establits, que no excedisca de la meitat d'aquests, si les circumstàncies
ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació haurà
de ser notificat als interessats”. 

Considerant  que  pels  responsables  del  contracte  (Enginyer  tècnic  de
Serveis i la Cap d'informàtica), s'ha emés informe tècnic sobre aquest tema en data
2/12/2022, que literalment diu: “Davant la sol·licitud formulada per ORANGE sobre la
possibilitat  d'ampliar  el  termini  de  presentació  d'ofertes,  atesa  la  complexitat  del
contracte, sobre la base de l'art. 136 de la LCSP 972017, i a fi de preparar l'oferta,
s'INFORMA:

Els tècnics signants consideren que podria ampliar-se el termini de presentació
d'ofertes atenint-nos a les circumstàncies que envolten a aquesta contractació, especialment,
per la quantitat de preguntes aclaridores que s'han realitzat en la plataforma, per la necessitat
d'oferir  diferents subministraments que actualment són complicats de valorar (a més dels
seus elevats  terminis  de lliurament),  per  la  complexitat  del  contracte  que integra tots  els
serveis de telecomunicacions, i pel dia festiu que hi ha la setmana que ve i que pot afectar la
capacitat de treball dels licitadors. 

Per això, es considera suficient l'ampliació del termini fins el pròxim dia  13 de
desembre de 2022, tenint-se en compte, que també urgeix a l'Ajuntament la contractació dels
serveis de telecomunicacions.”
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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  s'estima
convenient ampliar el termini de presentació d'ofertes, per a no veure perjudicat el
dret dels licitadors i garantir la igualtat i concurrència en el procediment de licitació, a
fi que els licitadors interessats puguen elaborar la documentació per a presentar-se a
aquesta licitació.

 Considerant l'art. 63, 135, 136 i 138 i concordants de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i el art 32.1 i 45 de la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Considerant la Disposició Addicional Segona de la LCSP 9/2017 i l'Acord
de Ple de data 25/11/2022, on es deixa sense efecte l'acord plenari de data 15 de juliol
de 2019 que cedia totes la competències delegables del Ple a la Junta de Govern Local
i a l'Alcaldia, l'òrgan de contractació competent és el Ple. 

Vistos els informes obrants en l'expedient, l'informe jurídic-proposta (amb
núm. 2022-0115 de data: 02/12/2022) de la Secció de Contractació conformat pel
Secretari municipal i la Regidoria delegada i actuacions obrants en l'expedient.

Per tot  això,  vist  l'informe proposta de Regidoria  delegada de data 2 de
desembre de 2022

Sotmés l'assumpte a votació resulta:
Total de Regidors: 16.- Regidors assistents: 14; Regidors absents: 2, José

Carlos García Sampayo i Pau Josep Ferrando; Vots afirmatius: 14, 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,  Joan Artur  Bonet  i  Luis  Lara;  Vots
negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el següent:

PRIMER.- Estimar la sol·licitud formulada per ORANGE ESPAGNE SAU
(NRE 15133, 1/12/2022), i per tant AMPLIAR el termini de de presentació d'ofertes
de la  licitació  del  contracte de servei  "SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE
L'AJUNTAMENT  DE  BENICÀSSIM”,  de  conformitat  amb  l'informe  tècnic  dels
Responsables del contracte de data 2/12/2022, que per economia processal es dona
per reproduït, en estar transcrit en els considerants de la present resolució, i que de
manera resumida  es  fonamenta  en la  conveniència  de  l'ampliació  del  termini  de
presentació d'ofertes donada la complexitat tècnica del contracte i d'acord amb el art
136 i concordants de la LCSP 9/2017,  ampliant-se la data fi de presentació de
pliques en la Plataforma de contractació del Sector públic, fins al dia 13 de
desembre de 2022, a les 23.59 hores.

SEGON.- Publicar la present Resolució en el perfil del contractant de la
Plataforma de Contractació del Sector Públic i *DOUE, perquè els licitadors tinguen
constància de l'ampliació del termini de presentació d'ofertes del procediment, fins al
dia 13 de desembre de 2022, a les 23.59 hores.
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TERCER.- Els  acords  sobre  ampliació  de  terminis  o  sobre  la  seua
denegació no seran susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la
resolució que pose fi al procediment. 
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