Ple del 22 de juliol de 2010
Àrea de Secretaria

Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en
Primera Convocatòria el dia 22 de Juliol de 2010
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 614/10 a 749/10
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder
de l'expedient.

3. Aprovació de l'ordenança reguladora del subministrament d'aigua potable
El Ple de la Corporació, aprova per unanimitat, l'Ordenança Reguladora del
Subministrament d'Aigua de Consum Públic.

4. Autorització de la proposta de
concessionària Futbol City Five, S.A.

canvi

de

millora

oferida

per

la

El Ple de la Corporació per majoria absoluta, a l'haver-se produït 8 vots a favor
(Partit Popular) i 5 en contra (Partit Socialista) acorda accedir a la petició que
formula amb data 14 de juliol de l'any en curs l'empresa Futbol City Five, S.A.
sollicitant que l'obligació d'execució de millora consistent en la realització
d'actuacions complementàries en les installacions del centre de transformació del
poliesportiu siga substituïda per l'obligació de la seua equivalència econòmica,
establida en l'import de 23.279 euros.

5. Aprovació de la concentració de convenis de cessió d'ús de solars no
edificats
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, a l'haver-se produït 8 vots a favor
(Grup Popular) i 5 en contra (Grup Socialista) i de conformitat amb el dictamen de
la Comissió Informativa d'Urbanisme acorda:
Primer.- Autoritzar la concertació de conveni per a la cessió temporal d'ús
de parcelles no edificades propietat dels Germans Sanchis Soler,
emplaçades en el carrer de la Costera núm. 1 del nucli urbà de la població
amb la finalitat de condicionar zones d'aparcament públic gratuït.
Segon.- Aprovar previ dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme la concertació amb la finalitat expressada de convenis de
cessió temporal d’ús.

6. Conveni amb l'empresa Pro Xarxa Comunicacions, S.L. per al desplegament
de xarxes de telecomunicació
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, a l'haver-se produït 8 vots a favor
(Grup Popular) i 5 abstencions (Grup Socialista) acorda:
Primer.- Concertar amb l'empresa Pro Xarxa Comunicacions S.L. conveni
de collaboració en el desplegament de xarxes de telecomunicació en els
termes dictaminats.
Segon.- Autoritzar a l'Alcaldia Presidència a realitzar la subscripció del
conveni.
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7. Aprovació de l'expedient de contractació de servicis de neteja d'edificis i
dependències municipals
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer.- Declarar de tramitació ordinària de l'expedient de contractació
harmonitzada.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació instruït pels servicis
municipals per a la prestació de servicis de neteja en els centres i
installacions d'este municipi relacionades en els plecs tècnics.
Tercer.- Autoritzar el gasto pressupostari per la quantia anual de 254.628
euros, inclòs IVA (235.767 exclòs IVA) a fi de fer front a les obligacions
econòmiques que es deriven del contracte.
Quart.- Aprovar el plec de condicions econòmic administratives que ha de
regular la contractació de l'obra.
Quint.- Acordar l'obertura de l'expedient de licitació per a l'adjudicació del
contracte per procediment obert, disposant que la convocatòria pública de
la licitació que serà anunciada en el Diari Oficial de la Comunitat Europea.
Sext.- Complir els altres tràmits preceptius d'impuls fins a la formalització
de l'oportú contracte, sense el tràmit de la qual no podrà començar-se
l'execució, incorporant còpia de l'adjudicació i del contracte que s'atorgue.
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