
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA QUINZE D'ABRIL DE DOS MIL DINOU

En la localitat de Vilafranca, a quinze d'abril 
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.  No assisteix,  excusant  la  seua  absència,  la  Sra. 
Regidora enumerada 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  01/04/2019,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n.  SOBRE  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  LA 
MERCANTIL CYSOA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. PER A LA REHABILITACIÓ 
ESTRUCTURAL I DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HABITATGE EN EL CARRER 
MASET,  N.º  10,  AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 3086703YK3738N0001FZ, 
DE VILAFRANCA

Pel  Sr.  President  s'informa  els  reunits  de  la  sol·licitud  de  Llicència  Urbanística 
presentada per la mercantil  Cysoa Obras y Servicios, SL, número de registre d'entrada 
768 de data 17 d'abril de 2019, per a l'execució de les obres de Rehabilitació Estructural 
i  distribució  interior  d'habitatge  en  el  C/  Maset,  núm.  10,  amb referència  cadastral 
3086703YK3738N0001FZ, de Vilafranca.

Resultant que amb data 1 d'abril de 2019 s'ha emès informe per l'Arquitecta Municipal 
en relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és el següent:

“Títol:  Informe  dels  Serveis  Tècnics  Municipals  sobre  Llicència  d'Obres  per  a 
Rehabilitació Estructural i distribució interior d'habitatge en Carrer Maset Núm. 10 de 
Vilafranca
Autor: Antonia Clèrig Arnau
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INFORME TÈCNIC

En compliment de la Providència d'Alcaldia, en relació amb l'expedient 134/2018, de 17 
d'Abril de 2018, referent a la concessió de llicència urbanística per a la realització de les 
obres  de  Rehabilitació  Estructural  i  distribució interior  d'habitatge  en Carrer  Maset, 
núm.  10,  d'aquesta  localitat,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la 
documentació presentada, emet el següent

INFORME
PRIMER. S'acompanya a l'expedient:
-Sol·licitud de llicència d'obra amb la signatura del promotor, el constructor, l'arquitecte 
director de l'obra i el Tècnic director d'Execució de l'Obra, amb Registre d'entrada a 
l'Ajuntament de Vilafranca el dia 13 de Febrer de 2019.
-Projecte Bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte D. Ignacio Saera Monsonís, visat 
pel Col·legi Oficial  d'Arquitectes de Castelló amb número 2017/1149-1 i data de 30 
d'Octubre de 2017.
-Projecte Bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte D. Ignacio Saera Monsonís, visat 
pel Col·legi Oficial  d'Arquitectes de Castelló amb número 2017/1149-2 i data de 26 
d'Octubre de 2018.
-Projecte Bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte D. Ignacio Saera Monsonís, sense 
Visat i amb data d'Entrada a l'Ajuntament de Vilafranca el 22 de Gener de 2019.
-Projecte Bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte D. Ignacio Saera Monsonís, visat 
pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Castelló amb número 2017/1149-3 i data de 18 de  
Febrer de 2019.
-Projecte Bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte D. Ignacio Saera Monsonís, visat 
pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Castelló amb número 2017/1149-4 i data de 21 de  
Març de 2019.
-Fitxa Estadística d'Edificació i Habitatge.
-Estudi  de  Seguretat  i  Salut  realitzat  per  l'Arquitecte  D.  Ignacio  Saera  Monsonís  i 
incorporat com un annex del projecte.

SEGON. Es donen les següents circumstàncies urbanístiques:
L'obra es pretén realitzar en un edifici existent en una parcel·la qualificada com a Sòl 
Urbà-Barri antic, segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigents.
Que el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud, amb data de Visat de 21 de 
Març de 2019 i Núm. de Visat 2017/1149-4, redactat per l'Arquitecte D. Ignacio Saera 
Monsonís,  compleix les prescripcions previstes en les Normes Subsidiàries,  tal  com 
estableix el quadre següent:

Condicions d'ús i edificació Condicions del Projecte Condicions dels Instruments de 
planejament

Cumpleix

SI NO

Parcel.la mínima 39,70 m2 No consta X

Ocupació 100,00% 100,00% sòl urbà X

Màxim de plantes 3 3+ cambra X

Altura màxima < 9,50 m 9,50 m X

Materials TRADICIONALS TRADICIONALS X

Instal.lacions X

Alineacions, Rasants i Cotes X

Urbanització X



TERCER. El pressupost total al qual ascendeix el cost de les obres de construcció del 
magatzem segons el projecte és de 30.135,10 €.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la llicència 
d'edificació sol·licitada per la mercantil Cysoa Obras y Servicios, SL per a Rehabilitació 
Estructural i distribució interior d'habitatge en Carrer Maset Núm. 10 d'aquest municipi, 
segons el  projecte Núm. de  Visat 2017/1149-4 de 21 de Març de 2019 redactat  per 
l'Arquitecte D. Ignacio Saera Monsonís.

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  la  mercantil  Cysoa  Obras  y  
Servicios, SL, número de registre d'entrada 768 de data 17 d'abril de 2019, expedient 
134/2018, per a l'execució de les obres de Rehabilitació Estructural i distribució interior 
d'habitatge  en  el  C/  Mased,  núm.  10  de  Vilafranca,  segons  projecte  redactat  per 
l'Arquitecte  D.  Ignacio  Saera  Monsonís,  indicant  que  en  finalitzar  l'obra  haurà  de 
presentar  a  l'Ajuntament  la  documentació  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.  CYSOA OBRAS Y SERVICIOS, SL
-Pressupost-Base Imposable: 30.135’10 euros
-Imposat: 647’90 €

Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.

3r.  SOBRE  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  Dª.  ANA 
PLAZAS MARTINEZ PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES EN L'HABITATGE 
DEL CARRER COSTERA FALCÓ, NÚM. 7, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 
3086710YK3738N001RZ 

Pel  Sr.  President  s'informa els  reunits  que  mitjançant  acord adoptat  per  la  Junta de 



Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2019, es va atorgar 
llicència urbanística a Dª. Ana Plazas Martínez per a la realització d'obres en l'habitatge 
del C/ Costera Falcó, núm. 7 i amb referència cadastral 3086710YK3738N0001RZ de 
Vilafranca.

Vist que amb data 2 d'abril de 2019 i amb registre d'entrada 2019-E-RE-38 s'ha rebut 
instància  de  Dª.  Ana  Plazas  Martínez  sol·licitant  la  modificació  d'aquesta  llicència, 
aportant un nou projecte bàsic i d'execució.

Resultant que amb data 9 d'abril de 2019 s'ha emès informe per l'Arquitecta Municipal 
en relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és 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 Barri antic.

SEGON. Que el projecte tècnic presentat amb data 3 d'Abril de 2019 amb data de Visat 
de 2 d'Abril de 2019 i número de visat 2019/335-1 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 2 3 [X] [ ]
Altura màxima 6,20E 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.  Es  donen  les  següents  circumstàncies:  La  zona  que  en  projecte  aquesta 
representada gràficament com de pati, està qualificada com a vial públic, no obstant 
això com l'Ajuntament no requereix obrir aquest vial, no existeix inconvenient en què 
s'aprofiti per la propietat, sense que es pugui realitzar cap mena de construcció en el seu 
interior.

QUART.  El  pressupost  total  al  qual  ascendeix  el  cost  del  projecte  presentat  és  de 
100.599,23 €

CINQUÈ. En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de 
la LLICÈNCIA URBANISTICA sol·licitada per Ana Plazas Martínez núm. de registre 
d'entrada 2019-E-RE-11, segons Projecte Bàsic i d'Execució realitzat per l'Arquitecte Sr. 
Xavier Salvador Centelles, amb Núm. de Visat 2019-E-RE-38.

SISÈ. 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.”

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. Modificar la Llicència Urbanística atorgada per la Junta de Govern Local en 
sessió  ordinària  de  data  4  de  febrer  de  2019  a  Dª.  Ana  Plazas  Martínez  per  a  la 
realització  d'obres  en  l'habitatge  del  Carrer  Costera  Falcó,  núm.  7,  amb  referència 
cadastral 3086710YK3738N001RZ, d'acord amb el Projecte bàsic i d'execució aportat 
mitjançant registre d'entrada núm. 2019-E-RE-38 de data 2 d'abril de 2019.

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: Ana Plazas Martínez
-Pressupost: 100.599'23 euros
-Tipus de gravamen: 2'15%
-Impost: 2.162'88 euros

Tercer. Que es notifiqui a la interessada.

4t.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  FACTURES  CORRESPONENTS  AL MES  DE 
MARÇ DE 2019

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

-Empresa  Berdin  Castelló  S.L factures  núm.  351146-351147-351186-351187-351468 
per material càmping, espai jove, enllumenat públic, balises i per una quantia de 124,87 
€, 53,39 €, 17,16 €, 18,51 € i 32,51 €.
-Empresa  INAUPI  factures  núm.  1003-1004-1005-1006  per  bobina  eixugamans, 
mascareta electricista, quitrà poda i pot multiús electricista i per una quantia de 19,01 €, 
173,66 €, 34 € i 19,43 €.
-Empresa Grup Peisa factures núm. 670 i 855 per material enllumenat públic, col·legi i 
edificis i per una quantia de 49,80 € i 303,98 €.
-Empresa Joaquin Safont factures núm. 12 i 16 per rètol escut i restauració rètol i per 
una quantia de 605 € i 484 €.
-Empresa Sherezade Bardají González factura núm. 21 per narració familiar i adults i 
per una quantia de 475 €.
-Empresa Antonia Clèrig Arnau factures núm. 10 i 16 per direcció obra ampliació cuina 



menjador col·legi i serveis arquitecta 1r trimestre 2019 i per una quantia de 453,19 € i 
2192,89 E.
-Empresa Juan Ramón Feijoo López factures núm. 84330 i 84331 per llibres biblioteca i 
per una quantia de 610,88 € i 589,12 €.
-Empresa Media Markt Castelló factura núm. 60502458 per llibres biblioteca i per una 
quantia de 14,99 €.
-Empresa Luz Cocina Romero factura núm. 312 per curs truficultura i per una quantia 
de 540 €.
-Empresa Mª Sandra Rodríguez Gijón factura núm. 34 per assessorament mes de març i 
per una quantia de 1.060 €.
-Empresa Secanim factura núm. FV19/02/00555 per tractament i destrucció Mer febrer i 
per una quantia de 143,95 €.
-Empresa Schindler factura núm. 3342935491 per manteniment ascensor biblioteca i per 
una quantia de 402,75 €.
-Empresa Josep Porcar Museros factura núm. 1908 per disseny i maquetació llibre flora 
ornamental de Vilafranca i per una quantia de 1.170,69 €.
-Empresa Muebles Mafeca CB factura núm. 70 per mobiliari sala ràdio i per una quantia 
de 771,98 €.
-Empresa Anca Anghel factures núm. I-0057 i I-0064 per tinta poliesportiu i link punt 
accés i per una quantia de 99 € i 22 €.
-Empresa Isabel Bellés Monfort factura núm. 113 per material neteja i escola matinera i  
per una quantia de 135,40 €.
-Empresa  Víctor  Ortiz  Bardina  factura  núm.  18  per  adreça  execució  i  coordinació 
seguretat ampliació menjador i cuina col·legi i per una quantia de 1.298,50 €,
-Empresa Vilamoli C.B. Factura núm. 2019027 per gespa i adob camp de futbol i per 
una quantia de 477,57 €.
-Empresa Juan Ramón Barreda Tena factura núm. 5 per lloguer nau mes de març i per 
una quantia de 1.020 €.
-Empresa SGAE factura núm. 1190163016 per tarifa anual simplificada corporacions 
locals anualitat 2019 i per una quantia de 2.404,11 €.
-Empresa Satofi S.L factura núm. 20190940 per còpia fotocopiadora març i per una 
quantia de 149,22 €.
-Empresa Serveis Montebel S.L factura núm. 197 per treballs reparació filtracions Av. 
Castelló, Abadia i Arrabal i per una quantia de 6.481,41 €.
-Empresa  Ricardo  Martínez  Vidal  factura  núm. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20 per taxi amb finalitats metges i per 
una quantia de 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 
107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 
€, 107,91 €, 107,91 € i 107,91 €.
-Empresa  Vicente  Marín  Monfort  factures  núm.  5-6-7-8-9  per  taxi  amb  finalitats 
mèdiques i per una quantia de 68,31 €, 106, 92 €, 106,92 €, 106,92 € i 106,92 €.
-Empresa Argot Cultural S.S factura núm. 694 per llibres biblioteca i per una quantia de 
12,67 €.
-Empresa Agustin Monterde Sanjuan factures núm. 6279-6388-6409 per menú Guàrdia 
Real, rondalla i Medalla de la Vila i per una quantia de 46 €, 320 € i 378 €.
-Empresa Jesús Andrés Alós factures núm. C9, C10, C11, 38, 39, 40 i 41 per reparacions 
càmping, alberg, poliesportiu i antic Ajuntament i per una quantia de 29,50 €, 488,60 €, 
531,07 €, 1.447,74 €, 246,20 €, 29,02 € i 38,12 €.



-Empresa Michail Lifts factura ML-2019-004 per concert Festival de Música i per una 
quantia de 1.867,93 €.
-Empresa Gas Ferreteria Tena S.L factura núm. 1009 material varis i per una quantia de 
394,11 €.
-Empresa Victor Tena Monfort factura núm. 1154 per preparar terra per a dia de l'arbre i 
per una quantia de 54,45 €.
-Empresa 4 Colors Coop V. factura núm. 19-179 per cartells i díptics dia de la dona i per 
una quantia de 364,21 €.
-Empresa Victor Royo Camacho factura núm. V0008 per taller rap agència d'igualtat i 
per una quantia de 494,40 €.
-Empresa Miraelpardalet  S.L factura núm. 201934 i  201939 per servei  comunicació 
març i publicitat Sant Antoni i per una quantia de 754,40 € i 60,50 €.
-Empresa Gestiona Cultura S.L.U. factura núm. 1958 per projecte joves mes de febrer i 
per una quantia de 750 €.
-Empresa Saxum Print S.L factura núm. 19000635 per manteniment fotocopiadora març 
i per una quantia de 54,39 €.
-Empresa Higiene Professional Parriego S.L.U. factura núm. 465 per terrina menjar a 
casa i per una quantia de 195,58 €.
-Empresa Importadora Tudelana S.A factura núm. FV19/3431 per desinfectador i per 
una quantia de 296,90 €.
-Ramón Soria  Torres  factura  núm. 89 per  minuta  procurador  contenciós Hidraqua i 
Facsa i per una quantia de 143,75 €.
-Empresa Andrés Ripolles Buj factures núm. A307, A319 i A1982 per Dia de la Dóna i 
Mice i per una quantia de 45,60 €, 6 € i 58,60 €.
-Empresa TFV-Sola René Bijloo factura núm. 2019032910113 per pluviòmetre i per una 
quantia de 71 €.
-Empresa Editorial Casals S.A factura núm. 19030076/CR per llibres Sant Jordi escola 
infantil i per una quantia de 57,34 €.
-Fundació Isonomia anualitat 2019 Universistat Jaume I i per una quantia de 222,70 €.
-Despeses Oscar Tena García mes de març i per una quantia de 103,05 €.
-Devolució IMCV Julio García Moles per baixa vehicle  de  data 10-01-18 matrícula 
CS-5311-AD per import de 35,78 €.
-Devolució IMCV Isabel Ortiz Sanjinés per baixa vehicle de data 08-02-19 matrícula 
CS-9691-AU per import de 75,54 €.
-Devolució  IMCV Jose  Enrique  Bellés  Andrés  per  baixa  vehicle  de  data  22-02-19 
matrícula CS-7305-AN per import de 35,78 €.

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.

5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, CERTIFICACIÓ N.º 2-LIQUIDACIÓ I FACTURA 
CORRESPONENTS  A  L'EXECUCIÓ  DE  L'OBRA  “URBANITZACIÓ  DE 
VIALS EN ZONA INDUSTRIAL DE VILAFRANCA” ANUALITAT 2019

Per  Presidència  es  dóna compte  als  reunits  que  amb data  7  de  febrer  de  2019 Dª. 
Antonia  Clèrig  Arnau  va  presentar  certificació  núm.  2-Anualitat  2019-liquidació 
corresponent a l'obra “Urbanització de vials zona industrial de Vilafranca” inclosa en la 
convocatòria de subvencions programa finalització polígons industrials de la Comunitat 
Valenciana (FIPINA/2018/5)  de  l'Institut  Valencià  de  Competitivitat  Empresarial  per 
import  de  quaranta-vuit  mil  set-cents  seixanta-quatre  euros  amb  cinquanta  cèntims 
(48.764,50 €).

Vista la factura núm. 1927 de data 7 de febrer de 2019 emesa per Juan José Sánchez 
López S.A,  corresponent  a  la  certificació núm. 2-anualitat  2019-liquidació  de  l'obra 
“Urbanització de vials zona industrial de Vilafranca” per import de quaranta-vuit mil 
set-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (48.764,50 €).

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.- Aprovar la certificació núm. 2-anualitat 2019-liquidació corresponent a l'obra 
“Urbanització  de  vials  zona  industrial  de  Vilafranca”  inclosa  en  la  convocatòria  de 



subvencions  programa  finalització  polígons  industrials  de  la  Comunitat  Valenciana 
(FIPINA/2018/5)  de  l'Institut  Valencià  de  Competitivitat  Empresarial  per  import  de 
quaranta-vuit mil set-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (48.764,50 €) 
emesa per Dª. Antonia Clèrig Arnau.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 1927 emesa per 
Juan  José  Sánchez  López  S.A,  corresponent  a  la  certificació  núm.  2-anualitat 
2019-liquidació  de  l'obra  “Urbanització  de  vials  zona  industrial  de  Vilafranca”  per 
import  de  quaranta-vuit  mil  set-cents  seixanta-quatre  euros  amb  cinquanta  cèntims 
(48.764,50 €) amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2019.

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

6è. 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 quinze d'abril de dos mil dinou, de tota la qual 
cosa, com a Secretària accidental, dono fe.
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