
Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del dia 18 de 
setembre de 2006, i que és expedit 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 29 de maig de 
2006. 

2.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA: 

L'Ajuntament en Ple 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 
modificar el contracte per a la gestió del servei de neteja viària, subscrit amb la mercantil 
FOMENT BENICÀSSIM, SA. 

3.- EXPEDIENT D'INICIACIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA D'INTERMEDIACIÓ 
COMERCIAL EN EL SECTOR HORTOFRUCTÍCOLA: 

L'Ajuntament en Ple, per vint vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, Grup 
Socialista i grup del BNV i una abstenció d'EU-L'Entesa, acorda prendre en consideració la 
memòria relativa als aspectes social, jurídic, tècnic i financer de l'activitat econòmica 
d'intermediació comercial en el sector hortofructícola, i sotmetre-la a informació publica. 

4.- EXPEDIENT DE CESSIÓ A LA GENERALITAT VALENCIANA DE 
PARCEL·LA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE DE TECNIFICACIÓ 
ESPORTIVA: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda aprovar inicialment la cessió d'ús a la Generalitat 
Valenciana per a la construcció d'un complex de tecnificació esportiva multidisciplinari, unit 
als cicles formatius de la família professional d'activitats físiques i esportives. 

5.- CESSIÓ CONDICIÓ AGENT URBANITZADOR PROGRAMA D'ACTUACIÓ 
INTEGRADA DEL SECTOR UHI-4 DE VILA-REAL: 

L'Ajuntament en Ple 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 
la cessió de la condició d'urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'actuació 
integrada corresponent al Sector UHI-4 de Vila-real, en favor de la mercantil PARC 
LOGÍSTIC DE VILA-REAL SL. 

6.- MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL DE DOTACIÓ INFRAESTRUCTURES PER A 
LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL GASODUCTE 
CASTELLÓ-ONDA: 

L'Ajuntament en Ple 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 
el projecte modificat per a la construcció de gasoducte Castelló-Onda i les seues instal·lacions 
auxiliars, així com la documentació complementària que consisteix en modificació del Pla 
especial dotació d'infraestructura per a l'esmentada construcció. 

7.-  SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL INCLUSIÓ D'OBRA EN EL 
PLA PROVINCIAL D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2007-2012 (RATIFICACIÓ 
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL): 



L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió en 
el Pla d'instal·lacions esportives 2007-2012, amb caràcter vinculant, l'obra denominada 
Rehabilitació integral de les instal·lacions de la Piscina Municipal de la Mare de Déu de 
Gràcia amb un pressupost estimat d'UN MILIÓ SET-CENTS TRETZE MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-DOS EUROS (1.713.382€) –IVA inclòs- (TIPUS C: construcció de nous espais 
esportius, reforma integral d'instal·lacions esportives existents).  

L'alcalde,     El secretari,   

  

 

Vila-real, 26 de setembre de 2006 

 


