
 

 

Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del dia 23 de 
desembre de 2005, i que s’expedeix als efectes de l'article 196.3 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

1.- ACTA ANTERIOR:  

S'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 19 de 
desembre de 2005. 

2.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS:

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
deu abstencions dels membres del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa, acorda 
revisar el preu del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’UTE RECOGIDA VILA-
REAL. 

3.- PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2006: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, 
set vots en contra del Grup Socialista i EU-L'Entesa i tres abstencions dels membres del Grup 
del BNV, acorda aprovar la plantilla de personal al servei de la corporació. 

4.- MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LES PLACES RESERVADES A 
PERSONAL EVENTUAL: 
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
deu abstencions dels membres del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa, acorda 
amortitzar una plaça de personal eventual denominada assessor de l'Alcaldia, creada per 
acord d'aquest Ajuntament Ple en sessió celebrada el 14 de juliol de 2003. 

5.- MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
deu abstencions dels membres del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa, acorda 
aprovar l'esmentada modificació. 

6.- BASES D'EXECUCIÓ I PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2006: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, 
set vots en contra del Grup Socialista i EU-L'Entesa i tres abstencions dels membres del Grup 
del BNV, acorda aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2006, juntament 
amb les seues corresponents Bases d'execució. 

  L'alcalde,     El secretari,   

 

Vila-real, 12 de gener de 2006 

 

 



 

 


