
Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de juliol 
del 2007 i que és expedit als efectes de l'article 196.3 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

1.- DECLARACIÓ DEL CARÀCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ: 

S'acorda per unanimitat la declaració del caràcter ordinari de la sessió. 

2.- ACTA ANTERIOR: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda deixar sobre la taula l'aprovació de l'acta 
anterior. 

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

La corporació s’informa sobre les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència del núm. 
4.061 al núm. 4.195, ambdós inclusivament, corresponents a l'any 2006 i del núm. 1 al núm. 
250, ambdós inclusivament, corresponents a l'any 2006; i sobre els acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seues sessions dels dies 15 i 22 de gener del 2007. 

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS NÚMERO 
16/07: 

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, set 
vots en contra dels membres presents del Grup Socialista i dues abstencions dels membres del 
grup del BNV, acorda aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 
16/2007. 

5.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS NÚMERO 17/07: 

L'Ajuntament en Ple, per divuit vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
als membres presents del Grup Socialista i dues abstencions dels membres del Grup del 
BNV, acorda aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 17/2007, 
l'import total del qual ascendeix a DOS-CENTS QUARANTA MIL TRES-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (240.395,73 €). 

6.- EXPEDIENT 2/2007 DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
PRESSUPOSTÀRIA: 

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor corresponents al Grup Popular i Grup del BNV i 
set abstencions dels membres presents del Grup Socialista, acorda aprovar inicialment la 
modificació de la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament. 

7.- RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS A FUNCIONARIS: 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda reconéixer els funcionaris de plantilla d'aquest 
Ajuntament que es relacionen en l'acta els serveis i el dret a la meritació dels triennis en les 
dates que, per a cada un d'ells, s'indica. 

8.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE TERRASSES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA EN LA VIA PÚBLICA DESENVOLUPADA PER 
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ: 



L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
nou abstencions dels membres presents del Grup Socialista i del Grup del BNV, acorda 
aprovar inicialment l'ORDENANÇA REGULADORA DE TERRASSES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA EN LA VIA PÚBLICA DESENVOLUPADA PER ESTABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ. 

9.- INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ AR-11 I AR-12: 

L’Ajuntament en Ple per deu vots a favor corresponents als membres presents del Grup 
Popular i nou abstencions dels membres presents del Grup Socialista i del Grup del BNV, 
acorda optar pel procediment de taxació conjunta per a l'obtenció dels terrenys inclosos en el 
projecte d'expropiació i sotmetre a informació pública l'esmentat projecte. 

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURES DEL 
COL·LECTOR PLUVIAL DE LA ZONA DEL BARRANQUET: 

L’Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular i 
del Grup del BNV i set abstencions dels membres presents del Grup Socialista, acorda 
aprovar provisionalment el Pla especial d'infraestructures del col·lector de pluvials zona 
Barranquet. 

11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL PGMOU “DESCATALOGACIÓ IMMOBLE 
CARRER COMUNIÓ, NÚM. 6”: 

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, dos 
vots en contra del Grup del BNV i set abstencions dels membres presents del Grup Socialista, 
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, “Descatalogació immoble c/ Comunió núm. 6”. 

12.- MOCIÓ DEL BNV SOBRE L'AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL 
D'IDIOMES: 

L’Ajuntament en Ple acorda desestimar l'esmentada moció. 

13.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA: 

No se’n formula cap.  

14.- PRECS I PREGUNTES:

No n’hi ha cap. 

 

Vila-real, 7 de setembre del 2007 

L'alcalde,     El secretari,  

 


