Ajuntament
de

Betxí

Secretaria General
Òrgans de Govern

Vist el projecte redactat per Jaime Sanahuja Rochera, Emilio Cubillos Gimeno y Mar Nadal
Febrer, en representació de JAIME SANAHUJA Y ASOCIADOS SLP, CIF.: B-12.227.641,
denominat “PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
CONSTRUCTIVAS Y AMPLIACIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES
DEL CEIP
CERVANTES-J.DUALDE: EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PISTAS DEPORTIVAS Y
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO.”, amb un pressupost d’execució per contracta de
539.613,32 €, més 113.318,80 € en concepte d’IVA.
Considerant que ha recaigut informe de l’arquitecta municipal, de data 26 de juny de 2019,
en el sentit de que el projecte tècnic que s’aprova reuneix els documents exigits a l’art. 233
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atès l’informe favorable de supervisió del projecte, emés en data 23/07/2019 pel Cap de la
Secció d’Assistència Tècnica Municipal de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló.
De conformitat amb les atribucions assenyalades en la Disposició addicional segona, apartat
1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i vist l’acord del Ple
de l’Ajuntament, de data 24 de juliol de 2019, pel qual es deleguen en l’alcaldia, entre altres,
l’exercici de les competències d’aprovació del Projecte “CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
CONSTRUCTIVAS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEIP CERVANTES-J.
DUALDE: EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PISTAS DEPORTIVAS Y
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO”.
He resolt:
Primer.- Prestar aprovació al Projecte “CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
CONSTRUCTIVAS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEIP CERVANTES-J.
DUALDE: EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PISTAS DEPORTIVAS Y
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO”, inclòs en el Pla Edificant, redactat per redactat per
Jaime Sanahuja Rochera, Emilio Cubillos Gimeno y Mar Nadal Febrer, en representació de
JAIME SANAHUJA Y ASOCIADOS SLP, CIF.: B-12.227.641, amb un pressupost d’execució
per contracta de 539.613,32 €, més 113.318,80 € en concepte d’IVA.
Segon.- Publicar en el perfil de contractant la informació relativa a l'aprovació del projecte.
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Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seua
immediata executivitat, d'acord amb l'art. 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciós administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats del contenciós administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana. El recurs
es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la
notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra esta resolució un recurs de
reposició, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la data de notificació,
davant del mateix òrgan que l'ha dictat. En este cas, no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu en tant no recaiga resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició, de conformitat amb el que disposen els article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Certifica, la secretària general
Carmen Lázaro Martínez
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En Betxí, en la data de la firma.

