
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAÒRDINARIA DE PLE 
MUNICIPAL DE DATA 28 DE GENER DEL 2010 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE 
XÚQUER - esborrany

Per la senyora Alcaldessa s'ordena l'inici de la sessió, tractant-
se amb el següent resultat els punts del 

ORDE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ DE l'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 

DATA 14 de gener del 2010.

Vista pels membres del ple la redacció en esborrany de l'acta de la sessió de 
data 14 de gener passat, els membres de la corporació presents passen a 

ASSISTENTS

SRA. ALCALDESSA

Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-
PSOE)

SRS/ES REGIDORS I REGIDORES

Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)

Eva Peris Lluch(PSPV-PSOE)

Ramón Peris Guijarro(PSPV-PSOE)

Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)

Àngela Estarelles Pascual(PSPV-PSOE)

José Vicente Casanova Carbonell (PP)

Ana Pilar Bolinches Sanchis(PP)* Des de 
punt 2

SECRETÀRIA

M Teresa Soler i Tarazona

NO ASSISTENT, amb presentació d’
excusa: Gaspar Linares Lluch (PP)

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’
Alcàntera de Xúquer (València), a les 20:05 
hores del dia 28 de gener del 2010, es reuneix 
el plenari municipal per a celebrar sessió 
extraordinària, prèvia convocatòria i notificació 
comunicant l’ordre del dia.

Presideix la senyora alcaldessa, Teresa Nieves 
Perucho Blasco.

Assisteix la secretària municipal.



l'aprovació de la seua redacció per unanimitat, autoritzant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes tant en format paper com a informàtic.

SEGON.- ACORD, QUE PROCEDISCA, SOBRE APROVACIÓ DELS 

INVERSIONS A REALITZAR AMB MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

DEL  “ FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 

LOCAL”.

Per la senyora Alcaldessa s'exposa al ple que amb motiu de la convocatòria del 
FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL (en avant, 
FEESL), el municipi pot sol·licitar la inclusió de projectes d'inversió en el marc del 
mateix i amb el límit de la quantia aprovada per al nostre municipi, tal com es va 
fer en sessió anterior respecte de programa educatiu.

La presidència presenta al plenari les memòries redactades pel tècnic municipal, 
Sr. Donato Jiménez Herrero, que són motiu d'estudi per la corporació, i el resum 
de la qual respon a la relació següent: 

Pressupost total amb IVA i honoraris - Objecte del projecte d'inversió

9.958,00 € Adequació i millora de la instal·lació elèctrica del poliesportiu municipal 

83.670,95 € Adequació de l'antic escorxador per a centre cultural 

52.689,01 € Aïllament tèrmic de les oficines municipals i millora de la climatització de la 
Sala de Sessions. 

Tractat l'assumpte, la senyora alcaldessa obri el torn de votació, pel resultat del 
qual es pren ACORD MUNICIPAL PER UNANIMITAT, amb el contingut següent:

PRIMER.- 

Sol·licitar la inclusió de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer en el programa 
d'inversions a realitzar en el marc del FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL, segons este detall:

- Projecte aprovat: Aïllament tèrmic de les oficines municipals i millora de la 
climatització de la sala de sessions.

- Import del projecte sense impost d'IVA : 42.520,18 euros.
- 16% IVA del projecte: 6.803,23 euros.
- Import del projecte amb impost de l'IVA: 49.323,41 euros
- Honoraris del projecte: 2.901,38 euros.
- 16% IVA dels honoraris: 464,22 euros.



- Projecte aprovat: Adequació de l'antic escorxador per a centre cultural

- Import del projecte sense impost de l'IVA : 67.832,23 euros.
- 16% IVA del projecte: 10.853,16 euros.
- Import del projecte amb impost de l'IVA: 78.685,39 euros. 
- Honoraris del projecte: 4.297,90 euros.
- 16% IVA dels honoraris: 687,67 euros.

- Projecte aprovat:  Adequació i millora de la instal·lació elèctrica del poliesportiu 
municipal 

- Import del projecte sense impost de l'IVA : 7.673,38 euros.
- 16% IVA del projecte: 1.227,74 euros.
- Import del projecte amb impost de l'IVA: 8.901,12 euros.
- Honoraris del projecte: 911,10 euros.
- 16% IVA dels honoraris: 145.78 euros.

SEGON.- 

Acreditar que per a tots i cada un dels projectes d'inversió que es pretenen este 
ajuntament compta amb titularitat i disponibilitat dels terrenys.

TERCER.- 

Cas resulte romanent després de l'aprovació del Ministeri de Política Territorial, 
el mateix s'aplicarà a programes socials amb este detall: 25 Aniversari de la Unió 
Artística Musical i Educació ( programes per a majors, programes manteniment 
gasto corrent, programes per a jóvens). 

QUART.- 

Remetre certificats d'este acord municipal, d'acord amb les directrius marcades 
en la convocatòria del FEELS, a través de la plataforma oficial “Arcadia”.

QUINT.- 

Queda facultada l'Alcaldia per a gestió en nom i representació d'este Ajuntament 
de l'aprovació acordada, en salvaguarda dels interessos municipals.



Havent-se tractat tots els punts de l'orde del dia, la senyora Alcaldessa declara 
finalitzada la sessió, sent les 20:30 hores d'esta data 28 de gener del 2010, de la 
qual cosa done fe com a secretària municipal.

VIST I PLAU, L'ALCALDESSA                        LA SECRETÀRIA


