
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA SIS DE MAIG DE DOS MIL DINOU

En la localitat de Vilafranca, a sis de maig 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, 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  15/04/2019,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  PAGAMENT  ASSEGURANÇA  FESTEJOS 
TAURINS PLAÇA DE BOUS DE VILAFRANCA 01/06/2019

Pel Sr. President es dóna compte als reunits de la pòlissa d'assegurança d'accidents i 
responsabilitat civil per a festejos taurins en la Plaça de Bous de Vilafranca per al dia 1 
juny de 2019 per un import total de 796,98 € emesa per la mercantil Mútua General 
d'Assegurances.

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.

ASSISTENTS:

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



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, reconèixer i ordenar el pagament de la pòlissa núm. 81/90/2019 
emesa per la Mútua General d'Assegurances per import de 796,98 € en relació amb 
l'assegurança d'accidents i Responsabilitat Civil de Festejos taurins a la Plaça de Bous 
de Vilafranca el dia 1 de juny de 2019 amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 
2019.

3r. DESPATX EXTRAORDINARI

Pel Sr. President s'informa de la necessitat d'abordar un assumpte el tractament del qual 
no  pot  ser  demorat  fins  a  la  pròxima  sessió  ordinària;  acordada  la  urgència,  per 
unanimitat dels membres presents, es procedeix a l'estudi d'aquest.

3r.1.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  I  FACTURA 
CORRESPONENTS  A  L'EXECUCIÓ  DE  L'OBRA  “CONSTRUCCIÓ 
D'ENVOLUPANT EN NOU EDIFICI POLIVALENT”

Per Presidència es dóna compte als reunits que amb data 3 d'abril de 2019 Dª. Antonia  
Clèrig Arnau va presentar  la  certificació  núm. 1 corresponent  a  l'obra “Construcció 
d'envolupant  en  nou edifici  polivalent”,  inclosa  en  el  Pla  de  Cooperació  Provincial 
d'Obres i  Serveis (Pla Castelló  135) per a l'any 2018 de la Diputació Provincial  de 
Castelló,  per  import  de  trenta-set  mil  dos-cents  quaranta-sis  euros  amb vuitanta-set 
cèntims (37.246,87 €).

Vista la factura núm. 19P000133 de data 5 d'abril de 2019 emesa per BECSA S.A.U, 
corresponent a la certificació núm. 1 de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici 
polivalent” per import de trenta-set mil dos-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-set 
cèntims (37.246,87 €).

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.  1  corresponent  a  l'obra  “Construcció 
d'envolupant  en  nou edifici  polivalent”,  inclosa  en  el  Pla  de  Cooperació  Provincial 
d'Obres i  Serveis (Pla Castelló  135) per a l'any 2018 de la Diputació Provincial  de 
Castelló,  per  import  de  trenta-set  mil  dos-cents  quaranta-sis  euros  amb vuitanta-set 
cèntims (37.246,87 €), emesa per Dª. Antonia Clèrig Arnau.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 19P000133 de 
data 5 d'abril de 2019 emesa per BECSA S.A.U, corresponent a la certificació núm. 1 de 
l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”, per import de trenta-set mil 
dos-cents  quaranta-sis  euros  amb vuitanta-set  cèntims  (37.246,87  €),  amb càrrec  al 
Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Tercer.- Donar compte, del present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, 
als efectes oportuns.

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