Ple del 15 d’abril de 2010
Àrea de Secretaria

Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada
en Primera Convocatòria el dia 15 d’Abril de 2010
1.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 25 de febrer de 2010

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió de data
25 de febrer de 2010.

2.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 168/2010 a 348/2010

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder
de l’expedient.

3.

Exempció ICIO en obres d’adequació de casals fallers

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Concedir la bonificació del 95 % de la quota de l’impost sobre
construccions, installacions i obres, en l’obra a realitzar per la Falla
l’Alqueria per a la insonorització del seu casal faller.

4.

Exempció ICIO en obres de remodelació del Collegi Lluís Vives

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Concedir la bonificació del 95 % de la quota de l’impost sobre
construccions, installacions i obres, en l’obra a realitzar per l’empresa
pública Ciegsa per a la reforma del Collegio Públic Lluís Vives.

5.

Pròrroga conveni de collaboració amb la Diputació de València per al
manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes per al
curs escolar 2010-2011

El Ple de la Corporació de conformitat amb dictamen de la Comissió informativa
d’Educació, acorda, per unanimitat:
Expressar la voluntat municipal de prorrogar durant el període comprés des
de l’1 de setembre de 2010 a 31 d’agost de 2011 (Curs escolar 2010-2011)
el conveni subscrit entre la Diputació de València i este Ajuntament per al
manteniment del Centre Municipal de Persones Adultes d’este municipi.

6.

Aprovació del projecte de “Rehabilitació, ampliació i adequació de
l’Alqueria de Sòria”

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el projecte d’execució de les obres de “REHABILITACIÓ,
AMPLIACIÓ i ADEQUACIÓ DE L’ALQUERIA DE SÒRIA” en els termes redactats
pels Arquitectes de la UVP, D. Carlos A. Gómez i SRA Eva Álvarez, que
reflectix un pressupost d’execució per contracta de 547.260,96 euros.
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Segon.- Facultar a l’Alcaldia perquè una vegada realitzat el procediment
del projecte adopte acord d’iniciació d’expedient de contractació, realitze
les actuacions d’instrucció necessàries, i procedisca a l’aprovació de
l’expedient de contractació, sent el sistema de selecció de contractista la
de Procediment Obert.
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