
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA VINT DE MARÇ DE DOS MIL DINOU

En la localitat de Vilafranca, a vint de març 
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 de  la  Sra. 
Silvia  Colom  Monferrer,  amb  assistència 

dels Srs. Regidors que s'enumeren al marge. No assisteix, excusant la seua absència, el 
Sr. Regidor enumerat 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  04/03/2019,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n. SOBRE ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A D. ENRIQUE 
RIPOLLÉS  MARÍN  PER  A  LA  REALITZACIÓ  D'OBRES  DE 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'IMMOBLE FORMANT UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR  EN  L'EDIFICI  DEL  CARRER  SANT  TERESA,  NÚM.  20 
(CARRER MIRALLES DEL CARRO,  NÚM. 43 SEGONS CADASTRE) AMB 
REFERÈNCIA CADASTRAL 2893803YK3729S0001UL

Pel  Sr.  President  s'informa  els  reunits  de  la  sol·licitud  de  Llicència  Urbanística 
presentada per D. Enrique Ripollés Marín, número de registre d'entrada 2019-647 de 
data 9 de març de 2019, número d'expedient 205/2019, per a la realització d'obres de 
rehabilitació i  ampliació  d'immoble  formant  un habitatge  unifamiliar  en l'edifici  del 
carrer Sant Teresa, núm. 20 (Carrer Miralles del Carro, núm. 43 segons cadastre) amb 
referència cadastral 2893803YK3729S0001UL de Vilafranca.

Vist que amb data 11 de març de 2019 s'ha emès informe per l'Arquitecta Municipal en 
relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és el següent:

“Expedient núm.: 205/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Tècnic: Antonia Clèrig Arnau

ASSISTENTS:

Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cristóbal Troncho García
Sra. Betlem Pons Alemán 
NO ASSISTENTS:
Sr. Óscar Tena García
 



INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En  compliment  de  la  Providència  d'Alcaldia  en  relació  amb  l'expedient  incoat  a 
sol·licitud de D.  Enrique Ripollés Marín núm. de  registre  d'entrada 2019-647,  núm. 
d'expedient  205/2019,  referent  a  la  petició  de  sol·licitud  de  LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA per  a  la  realització  d'obres  de  REHABILITACIÓ  I  AMPLIACIÓ 
D'IMMOBLE FORMANT UN HABITATGE UNIFAMILIAR en l'edifici  del  Carrer 
Sant  Teresa  núm.  20  (Carrer  Miralles  del  Carro  Núm.  43  segons  Cadastre)  amb 
referència  cadastral  2893803YK3729S0001UL, el  Tècnic Municipal  que subscriu ha 
visitat o comprovat la situació de l'immoble objecte de la llicència, i, conforme a la  
documentació presentada, emet el següent

INFORME
PRIMER.  Que les  obres  es pretenen realitzar  sobre  un edifici  situat  en  un  solar  la 
qualificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl Urbà i la 
seva classificació eixample Residencial.

SEGON. Que el  projecte  tècnic  presentat  juntament  amb la  sol·licitud compleix les 
Prescripcions  previstes  en  les  Normes  Subsidiàries,  amb  la  resta  de  Normativa 
urbanística  vigent  i  qualsevol  altra  Legislació  sectorial  concurrent  en  funció  de  les 
característiques i usos de l'edifici, tal com estableix el quadre següent:

Condicions d'ús i 
edificació

Condicions del 
Projecte

Condicions dels 
Instruments de 

planejament
Cumpleix

Sí No
Parcel.la mínima EXISTENT NO S'ESTABLEIX [X] [ ]
Ocupació EXISTENT NO S'ESTABLEIX [X] [ ]
Màxim de plantes 3 3 [X] [ ]
Altura màxima 7,54E 9,5 [X] [ ]

Vols
< 60 %

Altura > 3,50 m
60,00%

Altura > 3,50 m
[X] [ ]

Materials
COMPATIBLES 

AMB L'ENTORN
PERMÈS 

[X ] [ ]

Alineacions, Rasants i Cotes [X] [ ]
Urbanització [X] [ ]

TERCER. La documentació presentada és correcta.

QUART.  El  pressupost  total  al  qual  ascendeix  el  cost  del  projecte  presentat  és  de 
65.741,99 €

CINQUÈ. En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de 
la  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  sol·licitada  per  Enrique  Ripollés  Marín  segons 
Projecte Bàsic i d'Execució realitzat per l'Arquitecte Sr. Carlos Salvador Robres, amb 



Núm. de Visat 2019/229-1
Se  li  ha  de  comunicar  al  promotor  que  en  finalitzar  l'obra  haurà  de  presentar  a 
l'Ajuntament de Vilafranca la següent documentació:
Resguard de pagament d'abocament d'enderrocs a abocador controlat.
Còpia de  l'alta  del  nou immoble o les seves possibles modificacions en el  Cadastre 
mitjançant imprès corresponent, obligatori segons l'article 16 del Reial decret legislatiu 
1/2004 de 5 de Març, pel qual s'aprova el text refós de la llei de Cadastre Immobiliari.
El Tècnic Municipal, Antonia Clèrig Arnau”

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent i atenent el que es 
disposa en l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres, i a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per unanimitat  
dels membres presents, acorda:

Primer. Atorgar Llicència Urbanística d'Obres a D. Enrique Ripollés Marín, número 
de  registre  d'entrada  2019-647  de  data  9  de  març  de  2019,  número  d'expedient 
205/2019, per a la realització d'obres de rehabilitació i ampliació d'immoble formant un 
habitatge unifamiliar en l'edifici del carrer Sant Teresa, núm. 20 (Carrer Miralles del 
Carro, núm. 43 segons cadastre) amb referència cadastral 2893803YK3729S0001UL de 
Vilafranca,  segons  Projecte  Bàsic  i  d'execució  realitzat  per  l'Arquitecte  Sr.  Carlos 
Salvador Robres, indicant que en finalitzar l'obra haurà de presentar a l'Ajuntament de 
Vilafranca la documentació que es relaciona en l'informe de l'Arquitecta Municipal.

Segon.  Practicar  la  liquidació  provisional de  l'Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions  i  Obres  de  conformitat  amb  l'Ordenança  Fiscal  vigent,  procedint  al 
cobrament  d'aquesta,  d'acord  amb les  següents  dades,  i  sense  perjudici  de  la  visita 
d'inspecció que es girarà amb vista  a la  determinació de la  liquidació definitiva del 
referit impost:
-Subjecte Passiu: Enrique Ripollés Marín
-Pressupost-Base imposable: 65.741’99 €
-Tipus de gravamen: 2’15%
-Impost: 1.413’45 €

Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.

3r.  SOBRE  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  LA 
CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES MAJORS DE NAU DE SERVEIS VIARIS HIVERNAL EN PART 
DE  LA  PARCEL·LA  AMB  REFERÈNCIA  CADASTRAL 
3390602YK3739S0001TM DE VILAFRANCA

Pel  Sr.  President  s'informa  els  reunits  de  la  sol·licitud  de  Llicència  Urbanística 
presentada  per  Dª.  Lidón  Bordils  Bernat,  en  qualitat  de  Cap  del  Servei  Territorial  
d'Obres Públiques de  la “Conselleria d’Habitatge,  Obres Públiques i  Vertebració del 
Territori de la Generalitat Valenciana”, número de registre d'entrada 2665 de data 28 de 
novembre de 2018, número d'expedient 443/2018, per a l'execució de les obres majors 
de “Nau de serveis viaris hivernals” en part  de la parcel·la amb referència cadastral 



3390602YK3739S0001TM de Vilafranca.

Resultant  que  amb  data  11  de  març  de  2019  s'ha  emès  informe  per  l'Arquitecta 
Municipal en relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és el següent:

“Expedient núm.:443/2018
Procediment:Llicència Urbanística d'Obres Majors
Promotor: Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

COMPROVACIÓ DEFICIÈNCIES DE LA SOL·LICITUD

Examinat l'expedient número 443/2018, incoat davant aquest Ajuntament per Dª Lidón 
Bordils  Bernat  en  qualitat  de  Cap  del  Servei  Territorial  d'Obres  Públiques  de  la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori pel qual sol·licita 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA, per a l'execució de les OBRES MAJORS de “NAU DE 
SERVEIS VIARIS HIVERNALS” en  part  de  la  parcel·la  amb Referència  Cadastral 
3390602YK3739S0001TM, el Tècnic Municipal que subscriu ha visitat o comprovat la 
situació de l'immoble objecte de la llicència, i, conforme a la documentació presentada, 
emet el següent

INFORME

PRIMER.  Que les  obres  es pretenen realitzar  sobre  un edifici  situat  en  un  solar  la 
qualificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl Urbà i la 
seva classificació Industrial.

SEGON. Que el  projecte  tècnic  presentat  juntament  amb la  sol·licitud compleix les 
prescripcions  previstes  en  les  Normes  Subsidiàries,  amb  la  resta  de  Normativa 
urbanística  vigent  i  qualsevol  altra  Legislació  sectorial  concurrent  en  funció  de  les 
característiques i usos de l'edifici, tal com estableix el quadre següent:

Condicions d'ús  i 
edificación

Condicions del 
Projecte

Condicions dels 
Instruments de 

planejament

Cumpleix

Sí No

Parcel.la mínima 251,44 m2 250,00 m2 [X] [ ]
Ocupació 50,85 € 100,00% [X] [ ]
Màxim de plantes 1 3 [X] [ ]
Altura màxima 8,45 m 9,80 [X] [ ]
Aparcaments NO TÉ NO S'ESTABLEIX [X] [ ]

Materials
COMPATIBLES 

AMB L'ENTORN
PERMÈS 

[X ] [ ]

Alineacions, Rasants i Cotes [X] [ ]
Urbanització [X] [ ]

TERCER.  El  pressupost  d'Execució  material  al  qual  ascendeix  el  cost  del  projecte 
presentat és de 54.993,89 €

QUART. En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la 



LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  sol·licitada  per  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, segons Projecte Bàsic realitzat per l'Enginyer de 
Camins, Canals i Ports Sr. José Luis Camarero Galdón.

CINQUÈ. S'ha d'advertir a la promotora:
1 Que no haurà de començar les obres emparades per la present llicència fins que no 
hagi transcorregut, com a mínim, el termini d'un mes comptat a partir de la data en què 
es presenti el projecte d'execució i l'estudi de seguretat i salut.
El Tècnic Municipal, Antonia Clèrig Arnau”

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent i atenent el que es 
disposa en l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres, i a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per unanimitat  
dels membres presents, acorda:

Primer. Atorgar Llicència Urbanística d'Obres la “Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana”, número de registre 
d'entrada 2665 de data 28 de novembre de 2018, número d'expedient 443/2018, per a 
l'execució de les obres majors de “Nau de serveis viaris hivernals” en part de la parcel·la 
amb  referència  cadastral  3390602YK3739S0001TM  de  Vilafranca,  segons  Projecte 
Bàsic realitzat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. José Luis Camarero Galdón,  
indicant que queda subjecta a  l'advertiment que s'indica en l'informe de l'Arquitecta 
Municipal.

Segon.  Practicar  la  liquidació  provisional de  l'Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions  i  Obres  de  conformitat  amb  l'Ordenança  Fiscal  vigent,  procedint  al 
cobrament  d'aquesta,  d'acord  amb les  següents  dades,  i  sense  perjudici  de  la  visita 
d'inspecció que es girarà amb vista  a la  determinació de la  liquidació definitiva del 
referit impost.
-Subjecte Passiu: “Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
de la Generalitat Valenciana”
-Pressupost-Base Imposable: 54.993,89 €
-Tipus de gravamen: 2’15% - Bonificació del 50%
-Impost: 591’18 €

Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.

4t.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE 
L'ASSOCIACIÓ  VALENCIANA DE  METEOROLOGIA “JOSEP PEINADO” 
(AVAMET) I L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

Pel Sr. President es dóna compte als reunits de l'esborrany del Conveni de col·laboració 
entre  l'Associació  Valenciana  de  Meteorologia  “Josep  Peinado”  (AVAMET)  i 
l'Ajuntament de Vilafranca per a la divulgació de les dades d'una estació meteorològica 
per  part  d'AVAMET a Vilafranca.  L'Ajuntament de  Vilafranca ja és propietari  d'una 
estació meteorològica automàtica del model Davis Vantage Pro2 que se situa en les 
instal·lacions de l'Ajuntament i mitjançant la signatura del present conveni les dades que 
es recullen seran publicades en internet a través de la web d'AVAMET, l'Ajuntament 



passarà a formar part d'AVAMET com a soci col·laborador mitjançant l'abonament d'una 
quota anual de 60 €, haurà d'aportar un dipòsit de 100 € per a possibles despeses de  
desplaçaments  dels  socis  voluntaris  adherits  a  AVAMET per  a  revisar  o  solucionar 
qualsevol incidència i l'Ajuntament es comprometrà a instal·lar un pluviòmetre manual 
homologat i a mesurar i enviar periòdicament les dades a l'associació.

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent i atenent el que es 
disposa en el Decret d'Alcaldia 2015-0142 pel qual es deleguen en la Junta de Govern  
les atribucions de l'Alcalde-President, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer.-  Aprovar el  Conveni  de  col·laboració  entre  l'Associació  Valenciana  de 
Meteorologia  “Josep  Peinado”  (AVAMET)  i  l'Ajuntament  de  Vilafranca  per  a  la 
divulgació de les dades d'una estació meteorològica per part de AVAMET a Vilafranca.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del present conveni.

5è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ ISONOMIA DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ I 
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

Pel Sr. President s'informa als reunits que, amb la finalitat de continuar la col·laboració i 
amb el propòsit d'adequar el conveni de col·laboració subscrit entre aquest Ajuntament i  
la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I a la normativa actual, s'ha actualitzat el 
mateix. L'objecte d'aquest conveni és participar en la Xarxa Isonomia de municipis per a 
la igualtat efectiva de dones i homes i en els seus programes anuals que tenen com a 
finalitat la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits i la 
prevenció de la violència cap a les dones. Com a col·laboració i suport als objectius de  
la citada xarxa,  anualment, l'Ajuntament es compromet a col·laborar econòmicament 
amb la quantitat que resulte de multiplicar 0,10 euros per cada habitant censat en el 
municipi. La durada d'aquest Conveni és de quatre anys, prorrogable tàcitament una 
sola vegada i per un període igual.

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent i atenent el que es 
disposa en el Decret d'Alcaldia 2015-0142 pel qual es deleguen en la Junta de Govern  
les atribucions de l'Alcalde-President, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer.-  Aprovar el  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Fundació  Isonomia  de  la 
Universitat  Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de Vilafranca a fi de participar en la 
Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dons i homes i en els seus 
programes anuals que tenen com a finalitat la promoció de la igualtat efectiva de dones i 
homes en tots els àmbits i la prevenció de la violència cap a les dones.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del present conveni.

6è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  FACTURES  CORRESPONENTS  AL MES  DE 
FEBRER DE 2019

Per la Presidència es dóna compte de la presentació de les següents factures:



-Empresa   Abogados  y  Consultores  de  Administración  Pública  S.L. factura  núm. 
1000028 per assessorament jurídic i per una quantia de 1.089 €.
-Empresa Carlos Palomo Altaba factura núm. V3 per emissió informatius febrer i per 
una quantia de 1.210 €.
-Empresa Jorge Castellet Marqués factura núm. 11 per manteniment informàtic març i 
per una quantia de 229,82 €.
-Empresa  Juan  Ramón  Barreda  Tena  factura  núm.  3  i  4  per  lloguer  febrer  i 
subministrament aigua i per una quantia de 1.020 € i 36,10 €.
-Empresa  Gestiona  Cultura  S.L.U.  factura  núm.  1/1922  i  1/1947  per  projecte  oci 
educatiu mes de gener i jocs i per una quantia de 750 € i 33,55 €.
-Empresa Miraelpardalet S.L factura núm. 18 per servei comunicació febrer i per una 
quantia de 754,40 €.
-Empresa  Saxum  Print  S.L factura  núm.  19000471  per  manteniment  fotocopiadora 
gener i febrer i per una quantia de 108,78 €.
-Empresa Mª Sandra Rodriguez Gijón factura núm. 22/19 per assessorament febrer i per 
una quantia de 1.060 €.
-Empresa Simón Prades Sebastiá factura núm. 2742 per fotos església i per una quantia 
de 164,56 €.
-Empresa Berdin Castelló S.L factures núm. 350538, 350539,350540, 350867, 350868 
per lamparas i material il·luminat públic i per una quantia de 279,92 €, 69,51 €, 48,40 €,  
281,93 € i 92,15 €.
-Empresa  Federación Española de Municipios y Provincias per quota anualitat 2019 i 
per una 127,63 €.
-Empresa Anca Anghel factures núm. 35 i 42 per cable HDMI i suport projector Casa 
Social i per una quantia de 58 € i 171 €.
-Empresa Grupo Peisa factura núm. 1900474 per magnetotèrmic i per una quantia de 
276,22 €.
-Empresa Cristina Perez Leal factura núm. 5/2019E per sessió contes i per una quantia 
de 237,50 €.
-Empresa  Laia  Serna  Arnau  factura  núm.  07/2019/EVEN per  fuita  room i  per  una 
quantia de 451,25 €.
-Empresa Secanim factura núm. FV19/01/11364 per tractaments mer gener i per una 
quantia de 264 €.
-Empresa  Casnet  96  S.L  factures  núm.  G19/734  i  G19/1022  per  reposat  tiràs  i 
netejavidres i per una quantia de 13,88 € i 25,23 €.
-Empresa Bricotienda factura núm. BR6171 per pintura Samu i per una quantia de 61,10 
€.
-Empresa  Pere  Joan  Carrascosa  García  factures  núm.  2  i  3  per  direcció  artística  i 
concerto Festival de Música i per una quantia de 500 € i 500 €.
-Empresa  Sistemas de  Oficina de  Levante  S.L.U.  factura núm. 190585 per  material 
enquadernacions i per una quantia 53,85 €.
-Empresa Comercial Antonio Barreda S.L factura núm. 47 per material mur C/ Benassal 
i per una quantia de 688,79 €.
-Empresa Satofi S.L factura núm. 478 per còpies fotocopiadora i per una cuantia de 
232,24 €.
-Empresa Higiene Professional Parriego factura núm. 211 per terrina menjar a casa i per  
una quantia de 195,58 €.



-Empresa Editorial Prensa Valenciana factura núm. 129 per publicitat Sant Antoni i per 
una quantia de 387,20 €.
-Empresa Luisa Pilar Trujillo Figueres factura núm. A/8 per esmorzar UME i per una 
quantia de 39,20 €.
-Empresa Clat Lavanderías factura núm. C/12 per neteja cortines Casa Cultura i per una 
quantia de 72,60 €.
-Empresa Tptes de ganado Villa-Igle S.L.U. factura núm. D-002 per transport cavalls 
Reis Mags i per una quantia de 363 €.
-Empresa Joju S.coop factura núm. A/19-0002 per netejar fossa local polivalent i per 
una quantia de 60,50 €.
-Empresa  INAUPI  factures  núm.  711-712-713-714  per  material  pintura  i  per  una 
quantia de 5,64 €, 15,55 €, 17,34 € i 158,79 €.
-Empresa RECA HISPÀNIA S.A.U. factura núm. 4613012686 per  guants i  per una 
quantia de 89,96 €.
-Empresa Agustín Monterde Sanjuan factura núm. 6289 per dietes llibre església i per 
una quantia de 33 €.
-Empresa Roberto Martínez Vidal factures núm. 106, 208 i 209 per serveis taxi finalitats 
mèdiques i per una quantia de 591,40 €, 411 € i 206,84 €.
-Empresa Andres Ripolles Buj factura núm. A/297 per esmorzars UJI i per una quantia 
de 137,50 €.
-Empresa Diego Monfort Andrés factura núm. 436 per trofeus Sant Silvestre i per una 
quantia de 276,50 €.
-Empresa Diario Digital de Castellón S.L. factura núm. 14 per publicitat Sant Antoni i 
per una quantia de 302,50 €.
-Empresa  Fernando  Miguel  Vicente  Faubel  factura  núm.  82  per  inscripció  Registre 
Propietat parcel.les ajuntament presentació escriptura i per una quantia de 504,93 €.
-Empresa Seofer S.L factura núm. 60 per senyalització zona farmàcia i Marie Claire i  
per una quantia de 2.732,60 €.
-Empresa  El  Regachal  Scdad  factura  11/19  per  treballs  edifici  La  Llotja  i  per  una 
quantia de 282,17 €.
-Empresa Tintorela factura núm. 870 per rentat mopes poliesportiu i per una quantia de 
20 €.
-Empresa Eduardo Martinez Trilles factura núm. 12 per campana càmping i per una 
quantia de 3.285,15 €.
-Empresa Comunicacions dels Ports factures núm. 220, 223 i 227 per agenda activa, 
setmanari noticies i espot nord i per una quantia de 453,75 €, 181,50 € i 453,75 €.
-Empresa Gas Ferreteria Tena S.L factura núm. 3049 per gas calefacció La Bassa, 12 i 
per una quantia de 365,40 €.
-Empresa  Lavandería  Tintorería  el  Tint  S.L  factura  núm.  870  per  rentar  tirassos 
poliesportiu i per una quantia de 20 €.
-Empresa Dolores Prades Colomer factures núm. A/7, A/8 i A/59 per material papereria 
i per una quantia de 294,34 €, 42,58 € i 21,16 €.
-Empresa El Regachal Scdad. Coop. Ltda factura núm. 11/19 per treballs Llotja i per 
una quantia de 282,17 €.

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



Considerant el  que es disposa en els  arts.  184 i  següents del  Reial  decret  legislatiu 
2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, l'art. 21.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladores de les bases de règim 
local  modificada  per  la  Llei  27/2013  de  27  de  desembre  de  racionalització  i 
sostenibilitat de l'Administració Local i el Decret d'Alcaldia número 2015-0142, de data 
10 de juliol de 2015, pel qual es delega en la Junta de Govern Local les atribucions de  
l'Alcaldia,  entre  altres  la  d'autorització,  disposició,  reconeixement  o  liquidació  de 
l'obligació, així com la d'ordenació dels pagaments.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

Després de la deliberació corresponent, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres presents, acorda:

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de despeses, en relació amb 
cadascuna de les factures transcrites anteriorment.

Segon.- Ordenar el pagament de les mateixes amb càrrec al Pressupost Municipal de 
l'exercici 2019.

7è.  RATIFICACIÓ  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM.  2019-0054  RELATIU  AL 
TRASLLAT  DE  LA CELEBRACIÓ  DE  LA JUNTA DE  GOVERN  LOCAL 
ORDINÀRIA DEL DIA 18/03/2019

Per Presidència es dóna compte als reunits del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0054, de 
data 15 de març de 2019, el tenor literal del qual és el que segueix:

“DECRET

Vist que la celebració de la pròxima Junta de Govern Local ordinària és el dilluns dia 18 
de març i que l'endemà és festiu, i que els seus membres han posat de manifest que seria 
convenient  traslladar  la  celebració  d'aquesta  junta  ordinària  al  següent  dia  hàbil,  el 
dimecres 20 de març de 2019, a la mateixa hora.

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

Primer.- Traslladar la celebració de la pròxima Junta de Govern Local ordinària del 
mes de març al dimecres 20 de març de 2019.

Segon.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local en la pròxima sessió 
que celebri.

Tercer.- 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.-”



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.

8è. 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 quaranta-cinc minuts, del dia vint de març de dos mil dinou, de tota la qual 
cosa, com a Secretària accidental, dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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