
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA SET DE GENER DE DOS MIL DINOU

En la localitat de Vilafranca, a set de gener 
de dos mil dinou, sent les tretze hores quinze 
minuts, es reuneixen a la Casa Consistorial, 
la  Junta  de  Govern  Local  d'aquest 
Ajuntament en sessió ordinària, prèviament 
convocada, sota la Presidència del Sr. Oscar 

Tena Garcia, amb assistència dels Srs. Regidors que s'enumeren al marge. 

La Junta està assistida per la Secretària-Interventora accidental Sra. Celina Julve Prades 
que dóna fe de l'acte.

Una vegada verificada per la Secretària-Interventora accidental la vàlida constitució de 
la Junta de Govern Local, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els 
assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Per la Presidència es pregunta als reunits si hi ha alguna observació que fer a l'esborrany 
de  l'acta  de  la  sessió  de  data  17/12/2018,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n.  RATIFICACIÓ  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM.  2018-0285  RELATIU  A 
L'APROVACIÓ  DE  LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  I  DE  LES  FACTURES 
CORRESPONENTS  A L'EXECUCIÓ  DE  L'OBRA I  ALS  HONORARIS  DE 
L'ANUALITAT  2018  DE  L'OBRA  “URBANITZACIÓ  DE  VIALS  ZONA 
INDUSTRIAL DE VILAFRANCA”

Per Presidència es dóna compte als reunits del Decret d'Alcaldia núm. 2018-0285, de 
data 26 de desembre de 2018, el tenor literal del qual és el que segueix:

“DECRET

Vist que amb data 20 de desembre de 2018 Dª. Antonia Clèrig Arnau ha presentat la 
Certificació núm. 1-Anualitat 2018 corresponent a l'obra “Urbanització de vials zona 
industrial  de  Vilafranca”,  inclosa en el  Programa finalització polígons industrials  de 
l'Institut Valencià de Competitivitat Enmpresarial (IVACE), expedient FIPINA/2018/5, 
per import de trenta-nou mil vuitanta-dos euros amb cinquanta cèntims (39.082,50 €).

Vista  la  factura núm. 18477 de  data  20 de  desembre de  2018 emesa per Juan José 
Sánchez López S.A.,  corresponent  a  la  certificació  núm. 1-Anualitat  2018 de  l'obra 
“Urbanització  de  vials  zona  industrial  de  Vilafranca”,  inclosa  en  el  Programa 
finalització polígons industrials de l'IVACE, per import de trenta-nou mil vuitanta-dos 
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euros amb cinquanta cèntims (39.082,50 €).

Vista la factura núm. 90/2018 de data 19 de desembre de 2018 emesa per D. Víctor 
Ortiz Bardina corresponent al 49,10% dels honoraris de direcció d'execució material de 
l'obra “Urbanització de viàries zona industrial de Vilafranca” per import de quatre-cents 
seixanta-nou euros amb quaranta cèntims (469,40 €) i la factura núm. 50/2018 de data 
19 de desembre de 2018 emesa per Dª. Antonia Clèrig Arnau corresponent al projecte 
bàsic i d'execució, estudi de seguretat i al 49,10% de la direcció de l'obra “Urbanització 
de viàries zona industrial de Vilafranca” per import de tres mil set-cents vuitanta-vuit 
euros amb vint-i-sis cèntims (3.788,26 €).

Resultant  que s'ha acreditat  documentalment i  comprovada l'efectiva realització dels 
subministraments i treballs prestats.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, resolc:

Primer.-  Aprovar la  certificació  núm.  1-Anualitat  2018  corresponent  a  l'obra 
“Urbanització  de  vials  zona  industrial  de  Vilafranca”,  inclosa  en  el  Programa 
finalització polígons industrials  de  l'Institut  Valencià  de  Competitivitat  Enmpresarial 
(IVACE), per import de 39.082,50 euros, emesa per Dª. Antonia Clèrig Arnau.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 18477 emesa 
per  Juan  José  Sánchez  López  S.A.  per  import  de  39.082,50  €,  corresponent  a  la 
certificació núm. 1-Anualitat 2018 de l'obra “Urbanització de vials zona industrial de 
Vilafranca”, inclosa en el Programa finalització polígons industrials de l'IVACE, amb 
càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Tercer.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 90 emesa per 
D. Víctor Ortiz Bardina per import de 469,40 € i de la factura núm. 50 emesa per Dª.  
Antonia  Clèrig  Arnau  per  import  de  3.788,26  €,  corresponents  als  honoraris  de 
l'anualitat 2018 de l'obra “Urbanització de viàries zona industrial de Vilafranca”, inclosa 
en el Programa finalització polígons industrials de l'IVACE, amb càrrec al Pressupost 
Municipal de l'exercici 2018.

Quart.-  Donar  compte del  present  acord  a  l'Institut  Valencià  de  Competitivitat 
Empresarial als efectes oportuns.

Cinquè.-  Ratificar el  present  decret  en  la  pròxima  Junta  de  Govern  Local  que  se 
celebri.

Ho  decreto,  mano  i  signo  electrònicament  en  el  lloc  i  data  ressenyats  al  marge.- 
L'ALCALDE-PRESIDENT.-Signat:  Oscar  Tena  García.-Davant  meu:  LA 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL.-Signat: Celina Julve Prades.-”

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent, i per unanimitat dels 
membres presents, ratifica en totes les seves parts el decret transcrit.



3r.  RATIFICACIÓ  DECRETS  D'ALCALDIA  NÚM.  2018-0290  I  2018-0291 
RELATIUS A L'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1-LIQUIDACIÓ I 
DE LES FACTURES CORRESPONENTS A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I ALS 
HONORARIS DE L'OBRA “MILLORA DE LA ZONA VERDA EXISTENT EN 
L'AVINGUDA DEL LLOSAR”

Per Presidència es dóna compte als reunits dels Decrets d'Alcaldia núm. 2018-0290 i 
2018-0291, de data 28 de desembre de 2018, el tenor literal dels quals és el que segueix:

“DECRET

Vista la factura núm. Rect-Emit-1 de data 26 de desembre de 2018 emesa per Feiglu,  
S.L.,  corresponent  a  l'execució  de  l'obra  de  Millora  de  la  zona  verda  existent  en 
l'avinguda del Llosar, inclosa en el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a 
l'execució de les previsions del Pla zonal de residus de la zona 1 i l'Ajuntament de  
Vilafranca per a la realització d'actuacions de consolidació de la recollida selectiva de 
matèria orgànica en origen i millores ambientals en aquest municipi, per un import de 
vint-i-set mil euros (27.000,00 €).

Vista la factura núm. 52/2018 de data 27 de desembre de 2018 emesa per Dª. Antonia 
Clèrig Arnau corresponent als honoraris de l'obra de Millora de la zona verda existent 
en l'avinguda del Llosar, inclosa en el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a  
l'execució de les previsions del Pla zonal de residus de la zona 1 i l'Ajuntament de  
Vilafranca per a la realització d'actuacions de consolidació de la recollida selectiva de 
matèria orgànica en origen i millores ambientals en aquest municipi, per un import de 
dos mil dos-cents trenta-cinc euros amb cinquanta cèntims (2.235,50 €)

Resultant  que s'ha acreditat  documentalment i  comprovada l'efectiva realització dels 
subministraments i treballs prestats.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, resolc:

Primer.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. Rect-Emit-1 
de data 26 de desembre de 2018 emesa per Feiglu, S.L., corresponent a l'execució de 
l'obra  de  Millora  de  la  zona  verda  existent  en  l'avinguda  del  Llosar,  inclosa  en  el  
Conveni de col·laboració entre el Consorci per a l'execució de les previsions del Pla 
zonal  de  residus  de  la  zona  1  i  l'Ajuntament  de  Vilafranca  per  a  la  realització 
d'actuacions de consolidació de la recollida selectiva de matèria orgànica en origen i 
millores ambientals en aquest municipi, per un import de 27.000,00 €, amb càrrec al 
Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 52/2018 de data 
27 de desembre de 2018 emesa per Dª. Antonia Clèrig Arnau corresponent als honoraris 
de l'obra de Millora de la zona verda existent en l'avinguda del Llosar, inclosa en el 
Conveni de col·laboració entre el Consorci per a l'execució de les previsions del Pla 



zonal  de  residus  de  la  zona  1  i  l'Ajuntament  de  Vilafranca  per  a  la  realització 
d'actuacions de consolidació de la recollida selectiva de matèria orgànica en origen i 
millores ambientals en aquest municipi, per un import de 2.235,50 €, amb càrrec al 
Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Tercer.- Donar compte del present acord al Consorci

Quart.- Ratificar el present decret en la pròxima Junta de Govern Local que se celebri.

Cinquè.- Donar compte del present decret a l'Ajuntament Ple en la pròxima sessió que 
celebri.

Ho  decreto,  mano  i  signo  electrònicament  en  el  lloc  i  data  ressenyats  al  marge.- 
L'ALCALDE-PRESIDENT.-Signat:  Oscar  Tena  García.-Davant  meu:  LA 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL.-Signat: Celina Julve Prades.-”

“DECRET

Vist que amb data 28/12/2018 Dª Antonia Clerig Arnau ha presentat la certificació n.º 
1-liquidació corresponent a l'obra de Millora de la zona verda existent en l'avinguda del 
Llosar, inclosa en el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a l'execució de les 
previsions del Pla zonal de residus de la zona 1 i l'Ajuntament de Vilafranca per a la  
realització d'actuacions de consolidació de la recollida selectiva de matèria orgànica en 
origen i millores ambientals en aquest municipi, per un import de vint-i-set mil euros 
(27.000,00 €).

Resultant  que s'ha acreditat  documentalment i  comprovada l'efectiva realització dels 
subministraments i treballs prestats.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, resolc:

Primer.- Aprovar la certificació núm. 1-liquidació emesa per Dª Antonia Clerig Arnau 
corresponent a l'obra de Millora de la zona verda existent en l'avinguda del Llosar, 
inclosa  en  el  Conveni  de  col·laboració  entre  el  Consorci  per  a  l'execució  de  les 
previsions del Pla zonal de residus de la zona 1 i l'Ajuntament de Vilafranca per a la  
realització d'actuacions de consolidació de la recollida selectiva de matèria orgànica en 
origen i millores ambientals en aquest municipi, per un import de 27.000,00 €.

Segon.- Donar compte del present acord al Consorci per a l'execució de les previsions 
del Pla zonal de residus de la zona 1.

Tercer.- Ratificar el present decret en la pròxima Junta de Govern Local que se celebri.

Quart.- Donar compte del present decret a l'Ajuntament Ple en la pròxima sessió que 
celebri.



Ho  decreto,  mano  i  signo  electrònicament  en  el  lloc  i  data  ressenyats  al  marge.- 
L'ALCALDE-PRESIDENT.-Signat:  Oscar  Tena  García.-Davant  meu:  LA 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL.-Signat: Celina Julve Prades.-”

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent, i per unanimitat dels 
membres presents, ratifica en totes les seves parts els decrets transcrits.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

No s'ha presentat  assumpte d'interès que mereixi  ser tractat  per urgència en aquesta 
Sessió.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, sent les 
tretze hores vint-i-cinc minuts, del dia set de gener de dos mil dinou, de tota la qual 
cosa, com a Secretària accidental, dono fe.
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