
Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària del dia 29 de 
gener de 2007, 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: 

Es reparteix als membres de la corporació còpia de l'esborrany de les actes de les sessions 
anteriors, celebrades amb caràcter ordinari el dia 18 de desembre de 2006, i amb caràcter 
extraordinari els dies 22 de desembre de 2006 i 15 de gener de 2007, els lligen i com que 
els troben correctes acorden per unanimitat la seua aprovació. 

2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL: 

La corporació s’assabenta sobre les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència del 
núm. 3251 al núm. 3400, ambdues inclusivament; i sobre els acords adoptats per la Junta 
de Govern Local en les sessions dels dies 30 d'octubre i 6 de novembre. 

Així mateix, per complir el que assenyala l'article 38-d) del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la corporació s’assabenta de la resolució 
de l'Alcaldia número 179 corresponent al dia 26 de gener de 2006 sobre atorgament de 
delegació d'atribucions, designació de membres de la Junta de Govern Local i nomenament 
de tinents d'alcalde. 

Igualment queda assabentada la corporació del següent: 

- Escrit de data 26 de gener de 2007 (RE núm. 2.690 de 26.01.07) de la portaveu del Grup 
del BNV, pel qual es comunica l'adscripció del regidor Antoni Pitarch Font a les 
comissions informatives d'Urbanisme i d’Hisenda. 

- Escrit de data 29 de gener de 2007 (RE núm. 2.696 de 29.01.07) subscrit pels membres 
del Grup Popular, pel qual es designa portaveu del grup a Alejandro S. Amposta Amiguet i 
portaveu adjunt a Ignasi Clausell Martín. 

- Escrit de data 29 de gener de 2007 (RE núm. 2.695 de 29.01.07) del portaveu del Grup 
Popular, pel qual es comunica l'adscripció de la regidora María Dolores Girona Llobregat a 
les comissions informatives de Governació, d’Urbanisme, de Benestar Social i d’Hisenda.   

3.-  PARCEL·LA SOBRANT DE VIA PUBLICA AL C/ SANT CRISTÒFOL. 
INCLUSIÓ EN INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. VENDA: 

3.1.- Inclusió en Inventari Municipal de Béns parcel·la sobrant de via pública situada 
al carrer de Sant Cristòfol: 

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
EU-L'Entesa i nou abstencions dels membres del Grup Socialista i del Grup del BNV, 
acorda incloure en l'Inventari Municipal de Béns la parcel·la esmentada. 

3.2.- Alienació parcel·la sobrant de via pública situada al carrer de Sant Cristòfol: 
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L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
EU-L'Entesa i nou abstencions dels membres del Grup Socialista i del Grup del BNV, 
acorda adjudicar a Concepción Carda Serra la parcel·la sobrant de via pública situada al 
carrer de Sant Cristòfol, enfront de l'immoble número 31. 

4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL LLOC DE 
VENDA DEL MERCAT CENTRAL MUNICIPAL: 

L'Ajuntament en Ple, per catorze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular 
i del Grup del BNV i set abstencions dels membres del Grup Socialista i EU-L'Entesa, 
acorda aprovar els plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació per 
concurs mitjançant procediment obert de la concessió administrativa del lloc de venda 
número 4 del Mercat Central Municipal. 

5.- ATORGAMENT PREMIS 20 DE FEBRER 2007: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda concedir els Premis 20 de Febrer de l'any 
2007 a JOSÉ RAMON SANCHO, XARXA TEATRE, SRA. ENCARNA NÁCHER 
ELÍAS LA TONA, MODAS ADA i SR. JOSÉ MEZQUITA GARCÍA. 

6.-  APROVACIÓ REGLAMENT DE REINA I DAMES DE LA CORT D'HONOR 
DE VILA-REAL: 

L'Ajuntament en Ple per, disset vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
del Grup Socialista i quatre abstencions dels membres del Grup del BNV i EU-L'Entesa, 
acorda aprovar inicialment el Reglament de reina i dames de la cort d'honor de Vila-real. 

7.-  NOMENAMENT REINA I DAMES 2007: 

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 nomenar la reina i 
dames de les festes per a aquest any 2007. 

8.- EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE ROTONDA AL CAMÍ ERMITA: 

Aquest assumpte es retira de l'ordre del dia a proposta del Sr. alcalde a fi que es complete 
amb els informes pertinents. 

9.-  EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ AR-10, PARCIAL 2: 

Aquest assumpte es retira de l'ordre del dia a proposta del Sr. alcalde a fi que es complete 
amb els informes pertinents. 

10.- EXPEDIENT EXPROPIACIÓ TERRENYS I IMPOSICIÓ DE SERVITUD 
PERMANENT PER A L'EXECUCIÓ D'UN COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS 
PER TAXACIÓ CONJUNTA: 

L'Ajuntament en Ple, per catorze vots a favor corresponents als membres el Grup Popular i 
Grup del BNV i set abstencions dels membres del Grup Socialista i EU-L'Entesa, acorda 
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optar pel procediment de taxació conjunta per a l'obtenció dels terrenys inclosos en el 
projecte d'expropiació. 

11.- SOL·LICITUD DE PASCUAL GARCÍA JUAN RELATIVA A CONSTRUCCIÓ 
DE VI PLANTES EN SOLAR SITUAT AL C/ VALÈNCIA, NÚM. 26, 28 I 30: 

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, 
un vot en contra d'EU-L'Entesa i nou abstencions dels membres del Grup Socialista i del 
Grup del BNV, la qual cosa constitueix la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació, acorda establir una alçària en els immobles situats en els números 26, 28 i 
30 del c/ València de VI plantes. 

12.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PGMOU 
RELATIVA A CANVI ÚS PARCEL·LA DOTACIONAL MERCAT (LEC 5) A 
SISTEMA GENERAL ADMINISTRATIU (GEC 5) I MODIFICACIÓ 
CONDICIONS EDIFICACIÓ EN GEC 5: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda aprovar provisionalment la modificació 
puntual del Pla general municipal d'ordenació urbana de Vila-real, relativa a canvi d'ús de 
parcel·la dotacional mercat (LEC 5) a sistema general administratiu institucional (GEC 5) i 
modificació de les condicions d'edificació en GEC 5. 

13.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA: 

13.1.- SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I 
OCUPACIÓ D'ESCOLA TALLER PER A REHABILITACIÓ D'IMMOBLE 
MUNICIPAL DENOMINAT CASA DE LA NATURA: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació una escola taller de dos anys de duració amb data d’inici 20/12/2007, 
per a la rehabilitació de la Casa de la Natura, i sol·licitar a la Direcció General de Formació 
i Inserció Professional de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la subvenció 
corresponent que ascendeix a 1.241.532,00 €. 

13.2.- PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOL·LICITUD AL 
MINISTERI DE JUSTÍCIA DE CREACIÓ DEL SISÉ JUTJAT DEL PARTIT 
JUDICIAL DE VILA-REAL: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda sol·licitar al Ministeri de Justícia la creació del 
sisé Jutjat del Partit Judicial de Vila-real. 

14.- PRECS I PREGUNTES: 

   

L'alcalde,     El secretari,   

Vila-real, 5 de febrer de 2007 
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