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ANY 2.018 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

PLE 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-01-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 23/11/17. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en la concessió de 

subvencions als municipis de la Comunitat Valenciana destinades a la millora, 

ampliació o reparació d’instal·lacions esportives per un import de 98.875’57 euros per a 

l’execució de l’actuació denominada “Millores en el Poliesportiu Municipal de 

Vilafranca”. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, prestar conformitat als informes preceptius de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua i del ministeri responsable del Registre d’Entitats Locals de 

l’Estat relatius al topònim del municipi Vilafranca/Villafranca del Cid i no presentar 

al·legació alguna. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, concedir el “Premi Anual Explorador Andrés” a Dª. 

Cristina Albert Rabaza pel treball denominat “Inventari per a la protecció de l’arbrat 

monumental d’interès local de Vilafranca”. 

 

5è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Partit Popular i 

l’abstenció del grup municipal Compromís, concedir la Medalla de la Vila a D. Eduardo 

García Salvador. 

 

6è. Donar compte per part de la regidora de Turisme de les dades turístiques durant 

l’any 2017.  

La Corporació queda assabentada. 

 

7è. Rebutjar, amb els vots en contra del grup PSPV-PSOE, l’abstenció del grup Partit 

Popular i a favor del grup municipal Compromís, la moció presentada pel grup 

municipal Compromís en relació a l’Impost  sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. 

 

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 camp tema. 

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 17-01-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, el Pla Econòmic-financer per al període 2018-19. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació de la prestació de 

serveis per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut, 

projecte d’activitat i projecte d’instal·lacions per a la construcció d’un nou edifici 

polivalent amb criteris d’eficiència energètica, acordant per a la seva adjudicació la 

utilització de la modalitat de procediment negociat sense publicitat, sol·licitant oferta a 

tres empreses capacitades per a la seva realització; a més, s’aprovà el plec de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la prestació del 

servei. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la relació de parcel·les afectades i la valoració de l’afecció 

derivada de l’execució de l’obra “Adequació i Reforma de l’Estació Depuradora de 

Vilafranca”. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 24-01-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació referent a la prestació de 

serveis per a la redacció i execució d’un projecte d’oci educatiu per a joves en el temps 

lliure, 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; a més, s’aproven els plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la prestació del 

servei. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-02-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 20/12/17, 08/01/18, 

17/01/18 i 24/01/18. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Agència Valenciana del Turisme, les següents ajudes: 

- dirigida a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions de la Comunitat 

Valenciana dins del Programa 1: “Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos 

turístics per a l’actuació denominada “Creació d’un Centre d’Acolliment Turístic en la 

Llotja medieval de Vilafranca”, per un import de 50.184’75 euros. 

- dirigida a la competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques dins 

del Programa 2, Subprograma 2.2, Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de 

la Comunitat Valenciana per a l’actuació denominada “V Festival de Música de 

Vilafranca”, per un import de 3.600 euros. 

- dirigida a la competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques dins 

del Programa 2, Subprograma 2.3, Suport a la prestació de serveis turístics per a 

l’actuació consistent en “Contractació d’un informador turístic”, per un import de 

5.430’64 euros. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació del servei d’assistència 

tècnica en matèria d’urbanisme, acordant per a la seva adjudicació la utilització de la 

modalitat de procediment negociat sense publicitat, així com aprovar el plec de 

clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la 

prestació del servei. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, deixar en suspens l’acord de l’Ajuntament Ple de data 17 de 

gener de 2018 relatiu a l’aprovació del Pla Econòmic-Financer en ocasió de l’aprovació 

del pressupost municipal per a l’exercici 2018. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, l’adhesió a l’Estratègia Provincial per al Foment de 

l’Ocupació, Emprendiment i Promoció Econòmica de la Diputació Provincial de 

Castelló. 

 

6è. Donar comte de la liquidació de l’exercici 2017. 

La Corporació queda assabentada. 

 

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. No es tracta camp tema. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 02-03-18 
 

1r. Ratificar, per unanimitat, la urgència de la convocatòria. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació mitjançant procediment 

obert del contracte de gestió i explotació del servei de proveïment d’aigua potable i 

clavegueram en el terme municipal de Vilafranca, així com els plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir en la 

licitació. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-03-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 12/02/2018. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i 

Serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l’exercici 2018 (Pla Castelló 135) 

per un import de 100.000 euros per a l’execució de l’actuació “Construcció d’envoltant 

del nou edifici polivalent”, així com actuacions en despesa corrent per un import de 900 

euros per a la contractació de personal tècnic (col·legis professionals). 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

ajuda destinada per a la redacció del nou pla local de prevenció d’incendis forestals que 

tenen una ajuda d’un 80%. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, com a nombre inicial d’habitants a data 01/01/2018 la xifra 

de 2.232 habitants. 

 

5è. Pel motiu de que la titular de la Secretaria-Intervenció ha sol·licitat una comissió de 

serveis i passarà a exercir el lloc de treball en la “CAP UNITAT COORDINACIÓ 

PROCESSOS ELECTORALS”, quedant vacant el seu lloc de treball, s’anomena a D. 

Pedro Antonio Colom Igual, administratiu de l’Ajuntament, com a Secretari-Interventor 

accidental. 

La Corporació queda assabentada. 

 

6è. Pel motiu de que l’actual Tresorer passarà a ocupar el càrrec de Secretari-Interventor 

accidental es dona compte del nomenament de D. Amador Fabregat Barreda, 

administratiu de l’Ajuntament, com a Tresorer de la Corporació.  

 

7è. Aprovar, per unanimitat, el Manifest del Dia Internacional de la Dona. 

 

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 camp tema. 

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-04-18 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 02/03/18 i 12/03/18. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, adjudicar la prestació del servei de redacció del projecte 

bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut, projecte d’activitat i projecte 

d’instal·lacions per al nou edifici polivalent amb criteris d’eficiència energètica a 

Vilafranca, inclòs en el Fons de compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 

de l’exercici 2016, a l’empresa “Proyecto ejecución edificio polivalente de Villafranca 

Unión Temporal de empresas”, per un import de 43.777’23 euros més 9.193’22 euros 

en concepte d’IVA. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, la prestació del servei de redacció i execució d’un 

projecte d’oci educatiu per a joves en el temps lliure en Vilafranca, a l’empresa 

Gestiona Cultura, per un import de 9.000 euros, impostos inclosos. 

 

4t. Sol·licitar, per unanimitat, l’adhesió al Pla Edificant entre la Generalitat i les 

administracions local de la Comunitat Valenciana per a l’execució de les següents 

actuacions: 

-Construcció de servicis exteriors per a ús en horari de pati i de millora de l’eficiència 

energètica amb substitució de bombetes per leds i pati del CEIP En Blasc d’Alagó. 

 

5è. Sol·licitar, per unanimitat, al Ministeri de l’Interior i a la Direcció General de la 

Guàrdia Civil que cobreixin les vacants existents en la plantilla del lloc de Vilafranca i, 

en concret, la vacant de sergent. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, l’expedient de contractació per a la concertació d’una 

operació de crèdit a llarg termini per import de 400.000 euros per al finançament de 

l’obra denominada “Construcció del nou Edifici Polivalent amb criteris d’eficiència 

energètica”, així com els plecs del contracte que van a regir la concertació de l’operació. 

 

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. No es tracta camp tema. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 27-04-18 
 

1r. Adjudicar, per unanimitat, la prestació del Servei d’assistència tècnica en matèria 

d’urbanisme a Dª. Antonia Clerig Arnau. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilafranca i el Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de residus de la 

zona I. 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació de la Generalitat Valenciana la reserva provisional de freqüència per a la 

instal·lació i posada en funcionament d’una emissora de radiodifusió sonora en FM per 

a ús municipal. 



 

Avgda. del Llosar, 26 – 12150 VILAFRANCA – CASTELLÓ – Tel. 964 44 10 04 – Fax: 964 44 01 83 

vila@ajuntamentdevilafranca.es – www.ajuntamentdevilafranca.es 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-05-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 09/04/18 i 27/04/18. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, les bases específiques per a la concessió d’ajudes per a 

projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per Organitzacions no 

Governamentals 2018. 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport subvenció d’acord amb la convocatòria per a la concessió de subvencions 

destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais 

escènics existents en 2018 per realitzar l’actuació de “Modernització i millores a la Casa 

de la Cultura de Vilafranca”, amb un pressupost de 6.944’92 euros, iva no inclòs. 

 

4t. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que 

convoca ajudes per a la finalització de polígons industrials per als exercicis 2018 i 2019, 

ajuda econòmica per un import de 149.684’96 euros , iva i honoraris inclosos, per a 

l’execució de l’obra denominada “Urbanització de vials zona industrial de Vilafranca”, 

que es durà a terme durant els exercicis 2018 i 2019. 

 

5è. 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 Dols Casanova pel termini d’un any. 

 

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

denunciar l’incompliment del pacte d’estat en matèria de violència de gènere en el 

projecte de pressupostos de l’estat per al 2018 i per reclamar la partida pressupostària 

compromesa per les administracions locals destinada a la lluita contra la violència 

masclista i les polítiques d’igualtat. 

 

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. No es tracta camp tema. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 23-05-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, adjudicar a l’Entitat financera BBVA l’adjudicació del 

contracte de préstec a llarg termini, per import de 400.000 euros, per a l’execució de 

l’obra “Construcció del nou edifici polivalent amb criteris d’eficiència energètica”. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-06-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 23/05/2018. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, l’encomana de gestió de les funcions del Delegat de 

Protecció de Dades en favor de la Diputació de Castelló. 

 

3r. Deixar sobre la taula l’aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2017 

pel motiu de que és preceptiva la publicació del compte en el Butlletí Oficial de la 

Província amb anterioritat a l’aprovació per part del Ple. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, el pressupost presentat per la Comissió de Festes Patronals 

2018, a celebrar durant els dies 10 al 19 d’agost, anivellat en despeses i ingressos que 

ascendeixen a la quantitat de 150.150’20 euros. 

 

5è. En relació a la moció presentada pel Grup Municipal Compromís relativa a la 

creació d’una xarxa de rutes BTT a Vilafranca s’acorda, per unanimitat, mantenir una 

reunió amb el Club Ciclista Picaio i amb el tècnic de turisme per veure la viabilitat de la 

proposta i pressupostar per a l’exercici 2019 la despesa necessària, si es duu a terme 

aquesta actuació. 

 

6è. Aprovar, amb els vots a favor dels membres dels Grups Municipals Compromís per 

Vilafranca i PSPV-PSOE i una abstenció del membre del Grup Municipal Partit 

Popular, adoptar el nom de Matilde Escuder Vicente per a la biblioteca municipal de 

Vilafranca. 

 

7è. Donar compte per part del Secretaria accidental, mitjançant lliurament de còpia de 

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

 

8è. Despatx extraordinari.  

 Aprovar, amb els vots a favor dels membres dels Grups Municipals Compromís per 

Vilafranca i PSPV-PSOE i una abstenció del membre del Grup Municipal Partit 

Popular, el projecte denominat “Demolició i adequació de terrenys entre el carrer Joan 

Fuster i el carrer Carles Salvador a Vilafranca”, redactat per l’arquitecte tècnic D. 

Víctor Ortiz Bardina, amb un pressupost de 70.033’43, IVA i honoraris inclosos, així 

com nomenar-lo director de l’obra. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 27-06-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 218.3/2018 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, subvenció en règim de concurrència competitiva per a 

inversions financerament sostenibles en el Pla d’Obres i Serveis de la Diputació 

Provincial de Castelló per a l’exercici 2018 (Pla 135) per a l’obra “Instal·lació de 

calefacció en nou edifici polivalent”, amb un pressupost total de 100.900 euros. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilafranca i l’Associació Cultural Comunicació i Territori Lluis Vives. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, acollir-se al règim de control intern simplificat de les 

entitats del Sector Públic Local. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 06-07-18 
 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, deixar sense efecte els acords de modificació de crèdits 

núm. 218.3/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i de sol·licitud de subvenció en 

règim de concurrència competitiva per a inversions financerament sostenibles adoptats 

en el Ple extraordinari celebrat el dia 27/06/2018. 

 

3r. Sol·licitar, per unanimitat, subvenció en règim de concurrència competitiva per a 

inversions financerament sostenibles en el Pla d’Obres i Serveis de la Diputació 

Provincial de Castelló per a l’exercici 2018 (Pla 135) per a l’obra “Instal·lació 

d’electricitat en nou edifici polivalent”, amb un pressupost total de 100.900 euros. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 230.6/2018 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 
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SESIÓ ORDINÀRIA DIA 09-07-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/05/2018 i 11/06/2018. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits núm. 229.5/2018 en la modalitat 

de crèdit extraordinari. 

 

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

del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 

per a l’exercici 2018, per un import de 101.886’06 euros, per a l’execució de l’obra 

“Instal·lació de calefacció en nou edifici polivalente-1ª fase”. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca a la Declaració per 

a l’oci educatiu “Ens reunim amb altres valors” per donar suport a les activitats d’Oci 

Educatiu dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Sr. Alcalde referent a no celebrar el ple 

ordinari d’agost atès que coincideix amb les Festes Patronals. 

 

6è. Donar compte pel Sr. Alcalde de l’informe de morositat corresponent al primer 

trimestre de 2018. 

La corporació queda assabentada. 

 

7è. Donar compte per part del Secretari accidental, 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, la urgència del punt a tractar. 

Sol·licitar, per unanimitat, subvenció destinada a finançar el manteniment dels Agents 

d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 

5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 25-07-18 
 

1r. Adjudicar, per unanimitat, a l’empresa FACSA, el contracte de gestió del servei 

públic, mitjançant la modalitat de concessió, consistent en el servei de proveïment 

d’aigua potable, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i 

diversos criteris d’adjudicació, aprovada per l’Ajuntament Ple en data 2 de març de 

2018 i publicada en el DOUE en data 9 de març de 2018 i en el Perfil de contractant, 

BOE (7/3/18) i BOP (8/3/18). 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el projecte “Construcció d’envolupant en nou edifici 

polivalent”, inclòs en el Pla Castelló 135 de l’Excma. Diputació de Castelló, amb un 

pressupost subvencionable de 592.696’57 euros, dels quals 100.000 euros corresponen 

finançar a l’Excma. Diputació Provincial i 492.696’57 euros a l’Ajuntament., així com 

nomenar a la Director de l’obra i al Director Tècnic de l’obra. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2017. 

 

4t. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0146 relatiu a l’adhesió a 

l’Agrupació de voluntaris de Protecció Civil del Consorci Provincial de Bombers de 

Castelló. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 06-08-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, el projecte “Creació del centre d’interpretació dels recursos 

turístics de Vilafranca”, inclòs en les subvenciones per a inversions turístiques 

financerament sostenibles (IFS) , exercici 2017, l’import del qual ascendeix a 59.854’17 

euros. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-09-18 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les dates de les sessions de data 27/06/2018, 06/07/2018, 

09/07/2018, 25/07/2018 i 06/08/2018. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de clàusules administratives particulars que ha de 

regir la contractació per a l’execució de l’obra “Construcció d’envolupament en nou 

edifici polivalent”. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el projecte d’activitat per a sala de festes del nou edifici 

polivalent redactat per l’enginyer D. Rubén Monfort Badal. 

 

4t. Adjudicar, per unanimitat, les següents ajudes a organitzacions no governamentals 

que desenvolupen programes de col·laboració als països empobrits 2018: 

-ADECOI: 2.000 euros, projecte “Aigua potable i sanejament rural en la comunitat del 

Mangrullo (Paraguai). 

-CREU ROJA: 2.000 euros, projecte “Enfortiment i resiliència de 300 famílies en les 

comunitats vulnerables a la inseguretat alimentària nutricional a la regió del Sahel, 

província de Yagha (Burkina Faso). 

-ASSOCIACIÓ ESCOLES PEL MÓN: 2.000 euros, projecte “El teatre i el conte com a 

eina per promoure la igualtat de gènere i prevenir l’exclusió social de la infància i 

l’adolescència (Perú). 

-AMEÁFRICA: 1.332 euros, projecte “Acondicionament i rehabilitació escola St. 

Joseph Freinademetz (Haití). 

-YOUCANYOLÉ: 1.332 euros, projecte “Quart Medical Camp (Kenya). 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, el Conveni entre el Bisbat de Sogorb-Castelló i 

l’Ajuntament de Vilafranca per a la restauració de l’ermita de Sant Roc, i l’ús compartit 

de la mateixa. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, l’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Servef i la 

FVMP per al desenvolupament i engegada de dos punts Servef mòbils a la Comunitat 

Valenciana. 

 

7è. Pel Sr. Alcalde es dona compte de la concessió de les següents ajudes de diferents 

administracions: 

-IVACE, dins de Programa d’estalvi i eficiència energètica en els serveis públics, 

projecte de substitució de lluminàries amb criteris d’eficiència energètica i la 

col·locació de llums leds, per import de 48.296 euros. 

-IVACE, dins del Programa de finalització polígons industrials, projecte urbanització de 

vials zona industrial de Vilafranca, plurianual, per import de 99.346’11 euros. 

-AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME, dins del Programa 1 d’Inversió en 

adequació i millora dels serveis i recursos turístics, subministrament de material per al 

Centre d’interpretació dels recursos turístics de Vilafranca, per import de 50.184’75 

euros. 

La corporació queda assabentada. 
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8è. Pel Sr. Alcalde es dona compte de l’aprovació de l’expedient i dels plecs de 

condicions de les obres d’adequació i reforma de l’estació depuradora de Vilafranca per 

part de l’Excma. Diputació de Castelló. En aquesta obra està inclòs el col·lector que ha 

de solucionar els problemes de les inundacions de la zona de la carretera i adjacents. 

La corporació queda assabentada. 

 

9è. Pel Sr. Regidor de noves tecnologies es dóna compte als reunits que des del mes de 

juliol s’està desplegant pel municipi la xarxa de fibra òptica. 

La corporació queda assabentada. 

 

10è. Aprovar, per unanimitat, moció presentada pel Grup Municipal Compromís per 

sol·licitar a la corporació valenciana de mitjans de comunicació la situació del municipi 

de Vilafranca a la Comarca Els Ports., tal com ha quedat documentat tant per raons 

històriques com per sentiment identitari. 

 

11è. Donar compte per part del Secretari accidental, mitjançant lliurament de còpia de 

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

 

12è. Despatx extraordinari. No es tracta camp tema. 

 

13è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 15-10-18 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 10/09/2018. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a 

l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la zona I 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 el municipi.. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits número 321.8/2018 en la 

modalitat de crèdit extraordinari. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, com a festes locals per a l’any 2019 els dies: 

- 10 de juny, “Dilluns de Pasqua de Pentecosta” 

- 6 de setembre, divendres previ a la “Mare de Déu del Llosar” 

 

5è. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0192 relatiu a la 

substitució de la secretària de la mesa de contractació en el procediment per a 

l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra “Construcció d’envolupament en 

nou edifici polivalent”. 

 

6è. Per part de la regidora de festes es dóna compte del resultat econòmic de les Festes 

Patronals 2018, amb un dèficit de 3.930’18 euros, agraint el treball i la tasca 

desenvolupada pels membres de la Comissió de Festes 2018. 

La Corporació queda assabentada. 

 

7è. Donar compte per part del Secretari accidental, mitjançant lliurament de còpia de 

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

 

8è. Despatx extraordinari. 

8è.1. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia núm. 2018-0202 relatiu al trasllat de 

la celebració del Ple Ordinari d’octubre de 2018. 

8è.2. Aprovar, per unanimitat, acceptar la delegació de competències en matèria 

d’infraestructures educatives per a l’actuació “Aseos exteriors, eficiència energètica del 

centre CEIP Don Blasco de Alagón” 

 

9è. Precs i preguntes. 


