
Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 29 de maig 
de 2006, 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 8 de maig de 
2006 

2.- RESOLUCIONS ALCALDIA I ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL: 

S’informa a la corporació sobre les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència del núm. 
1001 al núm. 1360, ambdós inclusivament; i sobre els acords adoptats per la Junta de Govern 
Local en  les seues sessions dels dies 3, 10 i 18 d'abril de 2006. 

3.- DACIÓ COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
NÚMERO 111, REFERENT A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2005: 

S’informa sobre la Resolució de l'Alcaldia núm. 1.111 de data 7 d'abril de 2006, en la qual es 
va aprovar la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2005. 

4.- EXPEDIENT DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT NÚMERO 11/2006: 

El Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular 
i Grup del BNV, un vot en contra d'EU-L'Entesa i cinc abstencions dels membres presents del 
Grup Socialista, acorda aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 
11/2006, l'import total del qual ascendeix a DOS MILIONS CENT CINQUANTA-DOS MIL 
TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D'EURO 
(2.152.380,48 €). 

5.- EXPEDIENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 12/2006: 

El Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular 
i Grup del BNV, un vot en contra d'EU-L'Entesa i cinc abstencions dels membres presents del 
Grup Socialista, acorda aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 
12/2006, l'import total del qual ascendeix a la quantitat de SET-CENTS VINT-I-QUATRE 
MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D'EURO 
(724.326,40 €). 

6.- CONVENI AMB LA GENERALITAT VALENCIANA PER A LA CREACIÓ 
D'UNA OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor del Grup Popular, quatre vots en contra del 
Grup del BNV i EU-L'Entesa i cinc abstencions dels membres presents del Grup Socialista, 
acorda aprovar l'esmentat conveni. 

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PGMOU 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS I ALTRES PUNTS: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
nou abstencions dels membres presents del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa, la 
qual cosa constitueix la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
acorda aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació 
urbana de Vila-real, denominada Equipaments esportius i altres punts. 



8.- INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL DE DOTACIÓ 
D'INFRAESTRUCTURA PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL  GASODUCTE CASTELLÓ-ONDA: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
nou abstencions dels membres presents del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa, la 
qual cosa constitueix la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
acorda  sotmetre a informació pública el projecte modificat per a la construcció de gasoducte 
Castelló-Onda i les seues instal·lacions auxiliars, i també la documentació complementària 
consistent en modificació del Pla especial dotació infraestructura per a l'esmentada 
construcció. 

9.- MODIFICACIÓ PUNTUAL PGMOU ÀREA DE REPARTIMENT 9 I ESTUDI 
D'IMPACTE AMBIENTAL: 

El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
nou abstencions dels membres presents del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa, la 
qual cosa constitueix la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
acorda sotmetre a informació pública l'expedient de modificació puntual del Pla general 
municipal d'ordenació urbana de Vila-real, àrea de repartiment 9, que inclou Estudi d'impacte 
ambiental. 

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER A LA PARALITZACIÓ DEL 
PROJECTE D'ABOCADOR DE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS A FANZARA 
(L'ALT MILLARS): 

Sotmesa a votació la moció del Grup del BNV sobre paralització del projecte d'abocador de 
residus tòxics i perillosos a Fanzara s'obté el resultat següent: nou vots a favor corresponents 
als membres presents del Grup Socialista, Grup del BNV i EU-L'Entesa i onze vots en contra 
del Grup Popular; en conseqüència, el Ple de l'Ajuntament acorda desestimar l’esmentada 
moció. 

11.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA  

No se’n formulen. 

12.- PRECS I PREGUNTES 

  L'alcalde,     El secretari,   

 

Vila-real, 30 de maig de 2006 

 

 

 

 


