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Òrgan col·legiat:

PLN/2020/4

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 17 / d’abril / 2020 a les 19:30
2ª convocatòria: 19 / d’abril / 2020 a les 19:30

Lloc

Saló de plens
No admet participació a distància

Vist que mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 24 de març de 2020 es va resoldre:
"Suspendre la celebració de la sessió ordinària de Ple que havia de celebrar-se el dia 30 de
març de 2020 a les 19.30 h a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19"
Vist que l'RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va adoptar una sèrie de mesures en
relació amb la limitació de la mobilitat de les persones, així com de les activitats socials i
econòmiques, envers això contribuir a contindre l'avanç del virus. Entre aquestes mesures i als
efectes que ens interessen, la Disp. Adic. 3a suspén els termes i els terminis per a la tramitació
dels procediments de les entitats de tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, a resguard
de les excepcions marcades en els àmbits assenyalats expressament. L'apartat quart d'aquesta
D.A.3a, en la seua redacció operada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març preveu que es
“...podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que
vinguen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o
que siguen indispensables per a la protecció de l'interés general o per al funcionament bàsic
dels serveis."
Vist que l'existència d'assumptes que afecten el funcionament bàsic dels serveis fa necessària
la celebració d'una sessió plenària i no sent possible, per no disposar de mitjans que asseguren
l'adequada celebració de la sessió, la celebració telemàtica d'aquesta.
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 163/2020. Adjudicar a l'entitat CAJAMAR l'operació de préstec a curt
termini per import de 290.000 euros amb l'Ajuntament de Benlloc
3. Expedient 164/2020. Modificació de Crèdit 5/2020
4. Expedient 198/2020. Modificació de Crèdit 6/20 aprovació inicial Suplement de Crèdit
5. Expedient 41/2020. Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora taxa matrícula
ERESS
6. Expedient 566/2019. Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora "Escola Estiu"
7. Expedient 595/2019. Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora preu públic servei
piscina i vestuaris municipals
8. Expedient 131/2020. Contractació obra "REPARACIÓN VARIOS CAMINOS LLUVIAS
TORRENCIALES" LOTE 2 CAMINIS SENSE ASFALTAR A CENTELLES VALLES,
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9. Expedient 376/2019. Aprovar la revisió de les tarifes del contracte de gestió del servici
públic d'abastiment domiciliari d'aigua potable
B) Activitat de control
10.DONAR COMPTE DE CORRESPONDÈNCIA REBUDA I RESOLUCIONS
D'ALCALDIA
11. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE 30 DE MARÇ DE 2020 DE
DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DE L'AJUNTAMENT
12.DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 19
13.DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI MITJÀ TERMINI 2021-2023
C) Precs i preguntes
14.PRECS I PREGUNTES

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra
assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us
recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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