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ANY 2.017 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

PLE 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-01-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 07/12/16 i 12/12/16. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, la prestació del Servei Públic de piscina coberta, 

descoberta i gimnàs municipal a la mercantil Esport i Diversió Els Ports, SL, amb 

subjecció al plec de clàusules administratives que figura en l’expedient i en els termes 

de l’oferta presentada pel licitador. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, donar conformitat al “Projecte de perforació de sondeig 

d’investigació per a valoració del potencial hidrogeològic de les formacions del Lies 

inferior al sud-est de la localitat de Vilafranca, TM de Benassal”, amb un pressupost 

total de 951.263’46 euros, així com sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que execute les obres que figuren en 

el projecte. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, l’adhesió a l’Estratègia Provincial per al Foment de 

l’Ocupació, Empreniment i Promoció Econòmica 2017 de la Diputació Provincial, així 

com als Plans que la componen. 

 

5è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

7è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-02-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 21/12/16 i 09/01/17. 

 

2n. Acceptar, per unanimitat, la donació de 3.422’04 euros de l’Associació Cultural Fira 

de la Magdalena per dissolució de l’Associació, així com comprometre’s a destinar la 

quantitat a la realització de la Fira. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, concedir el “Premi Anual Explorador Andrés” a Dª. Maria 

Vicente Garcia, pel treball denominat “Imatge i retaule de la Mare de Déu del Llosar. La seva 

història. Vilafranca”, així com atorgar el citat Premi el dia 18 de febrer de 2017 dins dels actes 

que es celebraran en ocasió de la Commemoració del 778 aniversari de la Carta Pobla. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, concedir la Medalla de la Vila a la Festa de Sant Antoni i 

en representació de la mateixa al “Grup de Teatre de Sant Antoni”, així com atorgar la 

citada Medalla el dia 18 de febrer de2017 dins dels actes que es celebraran en ocasió de 

la Commemoració del 778 aniversari de la Carta Pobla. 

 

5è. Donar compte per part del Sr. Alcalde del Decret d’aprovació de la liquidació del 

Pressupost General de 2016. La Corporació queda assabentada. 

 

6è. S’acorda deixar sobre la taula la moció presentada pel Grup Municipal Compromís 

sobre construcció a Vilafranca del Centre d’operació i manteniment del Parc Eòlic. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, instar al Govern d’Espanya a permetre que les entitats 

locals inverteixin el seu superàvit en 2017, sense necessitat de generar nous ingressos 

pel mateix import, a través d’una autorització legal per a aquesta reinversió. 

 

8è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

9è. Despatx extraordinari. 

1r. Sol·licitar, per unanimitat, ajuda per pal·liar els danys soferts com a conseqüència 

del temporal de neu ocorregut els dies 19 i 20 de gener a l’empara del Reial Decret Llei 

2/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’inicien les actuacions per pal·liar els 

danys produïts pel temporal de neu, vent, pluja i fenòmens costaners ocorreguts a la 

Comunitat Valenciana. 

2n. Aprovar, per unanimitat, adjudicar l’ajuda convocada i en les quanties proposades a 

les següents ONGs seleccionades pel Consell de Benestar Social: 

- Mans Unides: 2.190 euros. Projecte: Apoderament social, productiu i educatiu de la 

dona indígena K’iche del Departament de Sololà-Guatemala Dase II. 

- ADECOI: 4.384 euros. Projecte: Dispensari mèdic Comunitat del Mangrullo. 

-Projecte d’expedicions mèdiques YOUCANYOLÉ: 2.090 euros. Projecte: Programa 

control HTA Ghan. 

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-03-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 13/02/17. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la rectificació d’un error advertit en l’acta del Ple de data 

12/12/2016 referent a preus del Centre Esportiu. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, com a nombre inicial d’habitants a data 01/01/17 la xifra de 

2271 persones. 

 

4t. Adjudicar, per unanimitat, la prestació del servei públic de mortuoris i enterrament 

en el cementiri municipal a l’empresa Funerària Fabregat Tanatorio Villafranca, SL. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la 

venda no sedentària en el terme municipal de Vilafranca. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, el Manifest del Dia Internacional de la Dona. 

 

7è. Rebutjar, amb els vots en contra del grup municipal PSPV-PSOE i a favor del grup 

municipal Compromís, la moció presentada pel Grup Municipal Compromís per instar a 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a emetre un informe per a l’alteració de nom del 

municipi i establir com denominació oficial única Vilafranca. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE 

instant al Ministeri de l’Interior la construcció d’una caserna de la Guàrdia Civil a 

Vilafranca. 

 

9è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

10è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

11è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 21-03-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, sol·licitar la inclusió de l’Ajuntament en el Pla Provincial 

d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l’exercici 2017 (Pla 

Castelló 135) per a l’execució de l’obra “Pavimentació del Carrer Miralles del Carro”, 

així com en actuacions en despesa corrent per un import total previst de 8.000 euros. 

 

2n. Donar compte per part del Sr. Alcalde del decret d’aprovació de la modificació de 

crèdits núm. 112.4/2017 en la modalitat d’ampliació de crèdits i transferències.. 

La Corporació queda assabentada. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-04-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 13/03/17 i 21/03/17. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, 

d’acord amb les ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i 

dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments 

tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, ajuda econòmica per un import 

de 114.125 euros per a l’execució de l’obra “Millora de les instal·lacions i accessos àrea 

industrial Peiró Escala”. 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, dins 

de la convocatòria del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la 

Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016, ajuda econòmica per un import de 

90.027’58 euros per a l’execució de l’obra denominada “Urbanització de la nova zona 

esportiva al Carrer Santa Teresa”. 

 

4t. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia relatiu a la sol·licitud de subvenció 

per a finançar el manteniment dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local de 

conformitat amb les bases establertes en la convocatòria. 

 

5è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

6è. Despatx extraordinari. 

Sol·licitar, per unanimitat, a la Subdelegació del Govern a Castelló el desplaçament 

d’una unitat mòbil de DNI al municipi de Vilafranca. 

 

7è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-05-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 10/04/17. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, el Programa d’incentius a la contractació de persones 

joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a 

l’exercici 2017, a favor d’una persona qualificada o no que exercici tasques a l’Escola 

Infantil principalment i esporàdicament en altres instal·lacions municipals en activitats 

dedicades a la infància i la joventut, per un import de 16.298’88 euros. 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, el Programa d’incentius a la contractació de persones 

joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil, per a l’exercici 2017, a favor d’una persona jove qualificada, per un import de 

14.306’28 euros. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 167.5/2017 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, el projecte “Pavimentació del carrer Miralles del Carro”, 

inclòs en el Pla Castelló 135 de la Diputació de Castelló, amb un import total del 

projecte de 253.332’75 euros. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, prorrogar el contracte administratiu de concessió per a la 

gestió indirecta del servei públic del càmping municipal i dels seus serveis auxiliars 

atorgat a D. Javier Dolz Casanova pel termini d’un any. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, la utilització de la marca turística “Els Ports és autèntic”. 

 

8è. Pel Sr. Alcalde es dona compte de la Resolució de Presidència de la Generalitat 

sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, 

corresponent a Vilafranca 44.579 euros. 

La corporació queda assabentada. 

 

9è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

10è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

11è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-06-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 08/05/2017. 

 

2n. Acceptar, per unanimitat, la cessió gratuïta de via pública en les parcel·les ubicades 

en el carrer Miralles del Carro, núm. 34, 38 i 44, propietat de Luis Monfort Tena, Felipe 

Tena García i Andrés Marín Mestre, respectivament. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Pressupost de les Festes Patronals 2017, anivellat en 

despeses i ingressos que ascendeixen a la quantitat de 156.650 euros. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, imposar i ordenar contribucions especials per al 

finançament de l’obra de “Pavimentació del carrer Miralles del Carro”. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, declarar urgents i necessàries les tasques a desenvolupar 

pels agents d’igualtat, així com les bases que han de regir la constitució d’una borsa 

d’ocupació d’agents d’igualtat i convocar el procés selectiu del personal. 

 

6è. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0113 relatiu a la constitució d’una borsa 

de treball temporal de peons de serveis múltiples. 

La Corporació queda assabentada. 

 

7è. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0106 relatiu a sol·licitar a la Agència 

Valenciana del Turisme ajuda dirigida a la millora i la competitivitat dels recursos i 

destinacions de la Comunitat Valenciana per a la creació d’un centre d’interpretació de 

recursos turístics en la llotja medieval, per un import de 188.427’62 euros, per a les 

anualitats 2017-2018. 

 

8è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

9è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 29-06-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 240.7/2017 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, d’acord amb l’ajuda de l’Institut Valencià de 

Competitivitat Empresarial per import de 111.544 euros, iniciar expedient de 

contractació per a l’execució de l’obra “Millora de les instal·lacions i accessos àrea 

industrial Peiró Escala” i d’adquisició del terreny situat al carrer Peiró Escala, s/n, 

polígon 24 parcel.la 235 de la partida Tancades de Vilafranca. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-07-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 08/05/2017, 12/06/2017 i 

29/06/2017. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Sr. Alcalde de no celebrar el ple ordinari 

del mes d’agost per coincidència amb les Festes Patronals i si hagués algun tema urgent 

avançar-lo al dia 7 d’agost. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, les bases específiques per a la concessió d’ajudes per a 

projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per organitzacions no 

governamentals amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la sol·licitud de subvenció destinada a finançar el 

manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local de conformitat amb les 

bases establides en l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2016. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal Compromís en 

relació a l’ordre de preferència del topònim de Vilafranca, sol·licitant a la Direcció 

General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana que inicie els tràmits 

necessaris per a la modificació de la denominació del municipi amb denominació oficial 

bilingüe Villafranca del Cid/Vilafranca per la de Vilafranca/Villafranca del Cid, per 

tractar-se d’un territori en el qual predomina el valencià parlant. 

 

7è. Rebutjar, amb tres vots a favor del grup municipal Compromís, sis vots en contra 

del grup municipal PSPV-PSOE i un abstenció del grup municipal PP, la moció 

presentada pel Grup Municipal Compromís sobre l’ermita de Sant Roc. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular que 

demana a la companyia Telefònica la instal·lació de fibra òptica a Vilafranca de manera 

urgent atès que arriba fins a Marie Clarie. 

 

9è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE 

reclamant infraestructures hídriques a la Comarca els Ports. 

 

10è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de 

l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

11è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

12è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-09-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Sr. Alcalde de celebrar el ple ordinari del 

mes d’octubre, que coincideix amb el Dia de la Comunitat Valenciana, el dia 2 

d’octubre. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, participar en el projecte d’engegada d’experiència pilot de 

xarxa universitària de ràdios locals. 

 

3r. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

4t. Despatx extraordinari.  

Aprovar, per unanimitat, la rectificació de l’error detectat en l’acord sobre imposició i 

ordenació de les contribucions especials per l’obra “Pavimentació del carrer Miralles 

del Carro” de data 12/06/2017. 

 

5è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 19-09-17 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 320.9/2017 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 02-10-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 10/07/2017, 11/09/2017 i 

19/09/2017. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, 

d’acord amb el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat 

Valenciana per a l’exercici 2017, ajuda econòmica per un import de 70.033’43 euros, 

IVA i honoraris inclosos, per a l’execució de l’obra denominada “Segona fase: 

Estructura i fonamentació del nou edifici polivalent”. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació de l’obra “Pavimentació 

del Carrer Miralles del Carro”, inclosa en el Pla Castelló 135 per a l’exercici 2017, 

acordant per a la seva adjudicació la utilització de la modalitat de procediment negociat 

sense publicitat, sol·licitant oferta a diverses empreses capacitades per a la realització de 

l’objecte del contracte, així com el plec de clàusules administratives particulars que han 

de regir la contractació de l’obra. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, com a festes locals per a l’any 2018, el 21 de maig, dilluns 

de Pasqua de Pentecosta, i el 8 de setembre, Mare de Déu del Llosar. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, el “Projecte d’adequació i reforma de l’estació depuradora 

de Vilafranca”, així com comunicar l’acord a l’Excma. Diputació Provincial de 

Castelló. 

 

6è. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia relatiu a les Bases per a Desenvolupar 

Activitats d’Educació per a la Participació i Convivència en l’IES Vilafranca. 

 

7è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

8è. Despatx extraordinari.  

Aprovar, per unanimitat, el projecte denominat “Construcció d’un Nou Edifici 

Polivalent amb Criteris d’Eficiència Energètica”, així com sol·licitar la modificació de 

l’obra inclosa en el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la 

Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016, “Urbanització de la nova zona esportiva al 

carrer Santa Teresa” per l’obra “Primera Fase: Demolició i Adequació de Terrenys entre 

el carrer Joan Fuster i carrer Carles Salvador” dins del projecte mencionat anteriorment. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 23-10-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 348.11/2017 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-11-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 23/10/2017. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, l’execució de l’obra “Pavimentació C/ Miralles del 

Carro” a la mercantil JUJOSA, SA per import de 235.768’50 euros, IVA inclòs. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, adjudicar l’ajuda convocada i en les quanties proposades a 

les següents ONGs seleccionades pel Consell del Benestar Social: 

- Mans Unides: 2.824’27 euros. Projecte: Construcció i equipament d’un centre de 

formació per a dones, nenes i joves del departament de Koubri, Burkina Faso.  

- ADECOI: 4.439’73 euros. Projecte: Integració laboral de dones indígenes, mitjançant 

la formació i capacitació en la dansa tradicional paraguaiana, al municipi Coronel 

Oviedo de Paraguai. 

- Creu Roja: 1.400 euros. Projecte: Millora de les condicions de treball i productivitat de 

1.133 dones productores de karité a la província de Ziro, Burkina Faso (Fase II). 

 

4t. Sol·licitar, per unanimitat, la concessió de subvenció per a inversions turístiques 

financerament sostenibles als municipis de la província de Castelló per a l’actuació 

“Creació del centre de interpretació de recursos turístics de Vilafranca” per un import 

total de 59.854’17 euros. 

 

5è. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia núm. 2017-0196 relatiu a 

l’adjudicació de l’execució de l’obra “Millora d’instal·lacions i accessos àrea industrial 

Peiró Escala” a la mercantil BECSA, per un import total de 79.000 euros. 

 

6è. Donar compte per part de la Secretària de la remissió dels costos efectius dels 

serveis públics, exercici 2016, al Ministeri d’Hisenda. 

La corporació queda assabentada. 

 

7è. Donar compte per part de la Regidora de Festes del resultat econòmic de les Festes 

Patronals 2017, amb uns ingressos de 173.095,72 euros i unes despeses de 171.348’18 

euros. 

A més, s’informa que dins de les despeses hi ha inclosa una inversió de 8.500 euros que 

destinaran a l’adquisició de noves taquilles, una barra metàl·lica i a la compra de més 

robers per al Parador. 

La corporació queda assabentada. 

 

8è. Davant la impossibilitat de concloure l’informe sobre l’activitat turística de 

Vilafranca de l’any 2017, es deixa sobre la taula per donar compte del mateix en una 

propera sessió. 

 

9è. Pel Sr. Alcalde es dona compte de la subvenció que se’ns ha concedit per al 

tancament dels jaciments descoberts dels abrics de les pintures rupestres. 

A més, l’empresa que executarà l’obra, sota la supervisió de l’equip d’arqueòlegs, Inés 

Domingo i Dídac Roman, és Querol Guardiola, SLU. 
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La corporació queda assabentada. 

 

10è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE per 

a la inclusió en els Pressupostos Generals de l’Estat la construcció de la caserna de la 

Guàrdia Civil de Vilafranca. 

 

11è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de 

l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

12è. Despatx extraordinari. 

Adherir-se, per unanimitat, al “Pacte Valencià contra la violència de gènere” de la 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

13è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 23-11-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència de la convocatòria de la sessió. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, la modificació de l’obra inclosa en el fons de 

compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a 

l’exercici 2016, “Primera Fase: Demolició i Adequació de Terrenys entre el carrer Joan 

Fuster i el carrer Carles Salvador” per la prestació del servei de “Construcció d’un nou 

edifici polivalent amb criteris d’eficiència energètica: Redacció projecte” i per 

l’execució de l’obra “Adequació i instal·lació de calefacció a l’edifici situat al carrer la 

Bassa, nº 12, així com comunicar l’acord al IVACE, als efectes oportuns. 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, la modificació de l’obra inclosa en el fons de 

compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a 

l’exercici 2017, “Construcció d’un nou edifici polivalent amb criteris d’eficiència 

energètica – Segona fase: Estructura i fonamentació”, per l’execució de l’obra 

“Demolició i adequació de terrenys entre el carrer Joan Fuster i el carrer Carles 

Salvador”, així com comunicar l’acord al IVACE, als efectes oportuns. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 348.12/2017 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 
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SESSIO ORDINÀRIA DIA 20-12-17 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 02/10/17 i 13/11/17. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i 

Compromís i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, el Pressupost General de 

l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 

2.719.648’49 euros. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament i el Pla 

municipal d’igualtat d’oportunitats.. 

 

4t. Sol·licitar, per unanimitat, d’acord amb la Resolució de 20 de novembre de 2017 de 

la Presidència de la Generalitat, ajuda per a la redacció i aprovació d’un pla de mobilitat 

urbana sostenible en aquest municipi. 

 

5è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l’extracte, 

de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 

 

6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

7è. Precs i preguntes. 


