
ANY 2.007 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-01-07 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Adjudicar, per unanimitat, la gestió del servei públic d’abastiment d’aigua potable a 
l’empresa FACSA d’acord amb les tarifes i millores a realitzar en les instal.lacions 
incloses en la proposició presentada en la plica i amb efectes de l’1 de gener de 2007. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar ajuda a la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport de la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’Orde de 27/11/06, per a la 
realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector a la Biblioteca Pública 
Municipal. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar ajuda a la Conselleria de Turisme, d’acord amb la 
Resolució de 29/11/06 per a l’adequació de recursos turístics en petits municipis 
interiors, per a l’adquisició d’àudio-guies per a la visita del patrimoni local de 
Vilafranca: Casc Històric, Museu de la Pedra en Sec i Rutes Temàtiques de la Pedra en 
Sec, amb un pressupost que ascendeix a 13.920 €. 
 
5è. Sol.licitar, per unanimitat, l’adhesió al Programa Competic integrat en “Avantic 
2004-2010-La Comunitat Valenciana Avançant amb les Tecnologies”. 
 
6è. Vist l’Informe desfavorable emés pel Servei Territorial de Planificació i Ordenació 
Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per unanimitat s’acordà desistir en 
la tramitació del procediment d’aprovació de la Modificació Puntual núm. 9 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic d’aquest terme municipal. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, sotmetre a informació pública la Modificació Puntual núm. 
12 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 
 
8è. Despatx extraordinari. 
a) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 
d’Ocupació Públic d’Interés Social per a l’exercici 2007 (PAMER 2007) de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria-Projecte 
denominada “Actuacions Mediambientals 2007” que ascendeix a 40.078,37 €. 
 
b) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 
d’Ocupació Públic EMCORP 2007 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
d’acord amb la Memòria-Projecte denominada “Actuacions per a Dinamització 
Sociolaboral 2007”. 
 



c) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria de subvencions en Escoles 
Taller, Casas d’Oficis i Tallers d’Ocupació (ET-CO-TE) de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria-Projecte denominada “Taller d’Ocupació 
Els Ports” que ascendeix a 430.469’60 €, dels que se sol.liciten al SERVEF 396.336 €. 
 
9è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
10è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-02-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Amb l’objecte de completar l’expedient de la Modificació Puntual núm. 8 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic s’aprovà, per unanimitat, remetre la 
Declaració d’Impacte Ambiental i l’Informe Patrimonial de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural Valencià a la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i 
Vivenda. 
 
3r. S’acordà, per unanimitat, aprovar definitivament la Modificació Puntual núm. 11 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, iniciar el procediment per a la gestió indirecta del Programa 
d’Actuació Integrada del Sector Carrer Ares i Contornada en el Sòl Urbà sense 
Urbanització Consolidada, així com les Bases Particulars redactades pels Seveis Tècnics 
i Jurídics a l’efecte de la suspensió de llicències previstes en l’article 289 del 
Reglament. 
 
5è. Aprovar definitivament, per unanimitat, els Estatuts que han de regir el Consorci per 
a la gestió de la televisió digital terrestre de la demarcació de Morella. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que han de regir la 
contractació per procediment obert i tramitació ordinària per mitjà de subhasta de l’obra 
“Condicionament de camins rurals”, amb un pressupost de 128.735’19 €, així com 
iniciar el procediment de licitació de la referida obra. 
 
7è. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria de Territori i Vivenda, en el marc del Pla 
Estatal 2005-2008 i del Programa Restauro de rehabilitació d’edificis i habitatges, 
l’estudi de viabilitat d’actuacions en els següents equipaments situats dins de l’Àrea de 
Rehabilitació Urbana: 
a) Pavimentació de vials en nucli antic, 3ª fase, amb un pressupost de 116.402’85 €. 
b) Rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament, amb un pressupost de 56.028 €. 



c) Rehabilitació d’edifici d’antiga presó, amb un pressupost de 60.842 €. 
A més, s’aproven les memòries valorades redactades a aquest efecte per l’Arquitecta 
Municipal. 
 
8è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes gestionades per la 
Direcció General de Gestió del Medi Natural, destinades a la gestió sostenible en 
matèria forestal per a l’exercici 2007, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, d’acord amb la “Memòria Valorada d’Actuacions per a la gestió sostenible 
en matèria forestal”. 
 
9è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes en el marc del Pla 
de Manteniment dels Serveis Públics en les zones d’interior per a l’exercici 2007, de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, d’acord amb la “Memòria d’Actuacions 
per a Dinamització Socioeconòmica 2007” per a contractar personal desocupat. 
 
10è. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Turisme, d’acord amb l’Orde 
de 20/12/06, destinada a la difusió de recursos turístics dels municipis d’interior, 
consistent en l’edició d’una Guia Turística de Vilafranca, d’un Fullet Turístic amb rutes 
de senderisme pel terme municipal de Vilafranca i edició d’un Pla Turístic en francès i 
anglès. 
 
11è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 31/01/2007 pel que s’aprova la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2006. 
Els regidors queden assabentats. 
 
12è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
13è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
14è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-03-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, amb els vots favorables dels Grups Socialista, EUPV-L’Entesa i del 
regidor no adscrit, i l’abstenció del Grup Popular, el Pressupost General de l’exercici 
2007 de l’Ajuntament de Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 3.396.819’96 €. 
A més, també s’aproven les Bases d’Execució del mencionat Pressupost General i la 
plantilla de personal. 
 



3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar la tramitació de l’expedient de contractació per al 
subministrament d’una agranadora autopropulsada, així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars redactat a aquest efecte. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria 
d’ajudes per a millora de les condicions d’accessibilitat a medi físic per mitjà de 
l’eliminació de barreres arquitectòniques urbanístiques i de comunicació per mitjà de 
l’Orde de 12/02/07 de la Conselleria de Benestar Social, amb el projecte “Fase III 
eliminació de barreres arquitectòniques” redactat per l’Arquitecta Municipal, amb un 
pressupost de 17.925’-€. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió la inclusió de l’obra “Restauració del 
pont del Molí Dols”, amb un pressupost de 32.000 €, en la convocatòria d’ajudes de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per a la realització d’actuacions de 
restauració i conservació de ponts, aqüeductes, pous de neu i resta de construccions 
hidràuliques d’interès patrimonial publicada en el DOGV núm. 5455 de data 
21/02/2007. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de l’actuació “Neteja, adequació, 
senyalització i difusió de la ruta de les Vegues a les Fonts de Llosar” en la convocatòria 
de subvencions per a la realització de programes i activitats medi ambientals publicada 
en el BOP núm. 25 de data 27/02/07, d’acord amb la memòria redactada que ascendeix 
a 18.200 €. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió d’actuacions a realitzar a l’Ereta del 
Castellar, per un import de 7.500 €, en la convocatòria de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport d’ajudes per a la realització d’actuacions arqueològiques i 
paleontològiques a la Comunitat Valenciana. 
 
8è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar, d’acord amb la Resolució de 16/01/07 de la 
Conselleria de Turisme, la subscripció d’un conveni amb l’Agència Valenciana de 
Turisme per a finançar projectes que tinguen com a objecte la millora d’espais d’ús 
turístic o de serveis dirigits a configurar un producte turístic més competitiu. 
 
9è. Aprovar, per unanimitat, comprar la parcel.la 85 del polígon 23 del terme municipal, 
propietat dels germans Ripollés Buj, pel preu de 12.000 €, per a destinar-la a ubicació 
de l’heliport que té previst construir la Diputació Provincial en esta població. 
 
10è. Donar compte del conveni regulador de la copropietat del material de l’aula 
d’informàtica firmat amb l’AMPA del Col.legi Públic “En Blasc d’Alagó”. 
Els regidors queden assabentats. 
 
11è. Donar compte de la formalització d’un contracte de prestació de serveis com a 
Arquitecte Tècnic per a suport de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament amb el Sr. José 
Luis Tena Gazulla. 



 
12è. Prendre coneixement de la renúncia del Sr. José Luis Sánchez Alba al càrrec de 
regidor que ocupa en l’Ajuntament, així com indicar que el Sr. Miguel Angel Lorenz 
Trilles és a qui correspon ocupar el càrrec vacant de regidor de l’Ajuntament, atenent a 
l’orde de col.locació en la candidatura presentada pel Partit Popular. 
 
13è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
14è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
15è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 28-03-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, com a nombre d’habitants a data 01/01/06 la xifra de 2.484 
habitants. 
 
2n. Seguint amb l’execució del Projecte de Modernització Administrativa Local, iniciat 
conjuntament amb l’Ajuntament de Morella, s’aprovà, per unanimitat, el projecte 
PORTS INNOVA redactat per la UJI, per un import total de 194.000 €, així com 
sol.licitar subvenció al Ministeri d’Administracions Públiques per la quantia de 97.000 
€ que representa el 50 % del cost total del projecte. 

 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-04-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Presa de possessió del regidor electe pel Partit Popular, Sr. Miguel Angel Lorenz i 
Trilles, en substitució, per renúncia, del Sr. José Luis Sánchez Alba. 
 
3r. Per unanimitat s’aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per Utilització de les Instal.lacions Esportives i Culturals. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de l’Ajuntament en el PLAVER 2007 
amb l’obra “Electrificació Rural Partida Capestany i Enllumenat públic nucli urbà”, 
d’acord amb el projecte redactat pel Serve d’Enginyeria Tècnica de la Diputació 
Provincial de Castelló per un import de 97.830 €. 
 



5è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esport d’ajudes per a la restauració i conservació 
d’elements del patrimoni etnològic amb l’obra “Restauració de Patrimoni Immoble de la 
Pedra en sec en el Pla de Mosorro”, que té un pressupost de 12.064 €. 
 
6è. A) Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport 
la inclusió de l’Ajuntament en el concurs públic per a la concessió d’ajudes als Museus i 
Col.leccions Museogràfiques Permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana per a 
la dotació d’equipament i per a la restauració dels seus fons, per a l’execució de les 
actuacions previstes en la Memòria valorada. 
 
B) Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la 
inclusió de l’Ajuntament en el concurs públic per a la concessió d’ajudes als Museus i 
Col.leccions Museogràfiques Permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana per 
al seu funcionament i per a la realització de l’inventari dels seus fons, per a l’execució 
de les actuacions previstes en la Memòria valorada. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions la 
inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria d’ajudes per a la realització d’actuacions 
encaminades al desenvolupament de la Societat de la Informació en el marc del Pla 
Avança, determinades en el programa Ajuntament Digital, amb el projecte “Ports 
Innova: Les entitats locals d’àmbit rural com facilitadora de l’accés dels ciutadans als 
serveis de la Societat de la Informació” a desenvolupar conjuntament amb l’Ajuntament 
de Morella, amb un pressupost de 194.020 € a executar en dos anualitats (2007-2008). 
 
8è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i EUPV-L’Entesa, i el Regidor 
no adscrit, i en contra del Grup Popular, moció presentada pels Grups Socialista i 
EUPV-L’Entesa sobre l’expedient sancionador obert per la Generalitat Valenciana 
contra Acció Cultural del País Valencià per emetre els programes de TV3 als confines 
valencians. 
 
9è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
10è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
11è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 26-04-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, adjudicar el contracte de subministrament d’una 
Agranadora Autopropulsada a la mercantil Comercial Nou Colors, SL, per un import de 
92.942’61 €, IVA inclòs, per ser l’empresa que ha presentat la millor oferta. 



 
2n. Aprovar, per unanimitat, el Conveni tipus de cooperació entre el Grup d’Acció 
Local Portmader i l’Ajuntament que planteja cinc objectius basats en l’establiment i 
aplicació de metodologies i ferramentes lligades a les activitats productives tradicionals, 
al patrimoni rural i a la gestió sostenible del territori per a la valoració, diferenciació i 
creació de nous recursos turístics que complementen l’oferta de turisme rural. 
 
3r. Ratificar, per unanimitat, el decret d’Alcaldia DC070316 relatiu a sol.licitar 
subvenció destinada al manteniment de centres de primer cicle d’educació 
infantil/preescolar dependents de Corporacions Locals per a l’exercici 2007. 
 
4t. Donar compte de les Resolucions de la Direcció General d’Habitatge i Projectes 
Urbans de la Conselleria de Territori i Habitatge per les quals es declara la viabilitat de 
les següents actuacions: 

- “Rehabilitació de l’Antiga Presó” com a equipament cultural i educatiu. 
- “Rehabilitació de l’Ajuntament” com a equipament socio-cultural. 
- “Reurbanització dels carrers Benassal i d’En Pons” com a equipament 

comunitari primari. 
Totes les actuacions dins de l’Àrea de Rehabilitació del Centre Històric de la localitat. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 30-04-07 
 
1r. Sorteig públic dels components de les taules electorals per a les pròximes eleccions 
locals(convocades per Real Decret 444/2007, de 2 d’abril) i a Corts Valencianes 
(convocades per Decret 4/2007, de 2 d’abril). 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-05-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir la concessió per mitjà de concurs del servici públic del Càmping Municipal, així 
com disposar l’obertura del procediment d’adjudicació per mitjà de tramitació ordinària 
i publicar el corresponent anunci de licitació en el BOP i el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir la concessió per mitjà de concurs del servici públic de la Piscina Municipal i els 
seus servicis auxiliars, així com disposar l’obertura del procediment d’adjudicació per 
mitjà de tramitació urgent i publicar el corresponent anunci de licitació en el BOP i el 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 



 
4t. Aprovar, per unanimitat, la proposta d’Alcadia iniciant un Procediment Negociat 
sense publicitat per a la licitació de l’obra “Condicionament Camins Rurals”, així com 
el Plec de Condicions Administratives que regiria per a l’adjudicació de la referida obra. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la subscripció d’un conveni amb l’Agència 
Valenciana de Turisme per a compensar l’esforç financer addicional realitzat per este 
Ajuntament d’un municipi turístic en les partides que han patit increments que no 
puguen ser costejats per mitjà de tributs i han siguts generats pel caràcter turístic del 
nostre municipi. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Conselleria d’Infraestructures i Transports 
ajuda per a realitzar l’obra “Reparació de xarxa de sanejament des del carrer La Bassa 
fins a la depuradora”, d’acord amb les ajudes per a l’execució d’obres en matèria 
d’abastiment d’aigües, sanejament i defensa contra avingudes. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, els models de declaracions de béns patrimonials i causes 
d’incompatibilitat i d’activitats que proporcionen ingressos econòmics per als regidors 
cessants i electes. 
 
8è. Aprovar, per unanimitat, anomenar a D. Víctor Ortíz Barcina com a Director Tècnic 
d’execució i coordinació de l’obra “Pavimentació Vials en Nucli Antic, 3ª fase”, inclosa 
en el POYS de la Diputació Provincial de 2007. 
 
9è. Aprovar, per unanimitat, vendre la parcel.la de terreny sobrant de la Modificació 
Puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, pel preu de 
28.320’83 € d’acord amb la valoració que havia fet l’Arquitecta Municipal, així com 
oferir-la als propietaris colindants. 
 
10è. Aprovar, per unanimitat, moció de tots els grups polítics municipals sobre falta de 
metges en períodes vacacionals. 
 
11è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
12è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
13è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 21-05-07 
 

1r.  Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Diputació Provincial ajuda per a l’execució 
de l’obra “Millora Conducció Aigua Potable” d’acord amb la Memòria valorada 



redactada per l’Arquitecta Municipal que ascendeix a la quantitat de 20.000 € (IVA 
inclòs). 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria 
d’ajudes per a la realització d’actuacions encaminades al desenvolupament de 
l’administració electrònica en les entitats locals en el marc del “Plan Avanza” amb el 
projecte “Ports Innova: les entitats locals d’àmbit rural com a facilitadores de l’accés 
dels ciutadans als serveis de la Societat de la Informació”, a desenvolupar conjuntament 
amb l’Ajuntament de Morella, amb un pressupost de 194.020 € a executar en dos 
anualitats (2007-2008). 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a l’Agència Valenciana de l’Energia la inclusió 
del municipi en el fons de compensació per al desenvolupament d’actuacions en el marc 
del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana amb l’execució de l’obra “Residència Tercera 
Edat, 1ª fase”, d’acord amb la Memòria valorada redactada per l’Arquitecta Municipal 
que ascendeix a la quantitat de 60.000 € (IVA inclòs). 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, anomenar lletrats per a la defensa i representació de 
l’Ajuntament al procediment Contenciós Administratiu instat pel Sr. Pedro Ojeda 
Jiménez, que sol.licita la suspensió de l’orde d’execució dictada en l’expedient 
137/2006 de declaració de ruïna de l’immoble situat en el Carrer Cid, núm. 43, al Sr. 
Enrique Pellicer Batiste i a la Sra. Elena Peña Martí, funcionaris dels serveis jurídics de 
la Diputació Provincial. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 13-06-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE / DIA 16-06-07 

 
A fi de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde, tal com ho 
estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
5/1.985, de 19 de juny, es reuneixen en sessió pública: 

SR. OSCAR TENA GARCIA 
SR. PEDRO MANUEL SALVADOR PITARCH 
SRA. VERONICA TENA PRADES 
SR. VICTOR TENA PITARCH 
SR. ALFONSO ROIG BARREDA 
SR. CARLOS COLOM MIRALLES 



SRA. SILVIA COLOM MONFERRER 
SR. JUAN BARREDA TENA 
SR. GENARO MARTINEZ MARTINEZ 
SR. MIGUEL ANGEL LORENZ TRILLES 
SR. FELIPE BLAZQUEZ MARTOS  

Els quals han estat proclamats regidors electes en les eleccions locals celebrades el 
passat dia 27 de maig de 2007. 

Actua de Secretària la de la Corporació Sra. Rosa-María Minguet  i Tomás. 
 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 
Pels assistents es procedeix a la constitució de la Mesa d'Edat, integrant-se aquesta pel 
regidor de major edat Sr. JUAN BARREDA TENA, i pel de menor edat, Sra. SILVIA 
COLOM MONFERRER.  
 

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 
Per la Mesa es declara oberta la sessió, procedint a comprovar les credencials 
presentades així com l'acreditació de la personalitat dels electes pels certificats remesos 
per la Junta Electoral de Zona. 
Havent assistit tots els regidors electes que representen la majoria absoluta dels 
membres que de dret corresponen a aquest municipi, per la mesa es declara constituïda 
la Corporació. 
Per la Secretaria de la Corporació s'adona que han formulat la declaració d'interessos 
que preceptua l'article 75,7 de la Llei 7/1.985, els regidors:  

SR. OSCAR TENA GARCIA 
SR. PEDRO MANUEL SALVADOR PITARCH 
SRA. VERONICA TENA PRADES 
SR. VICTOR TENA PITARCH 
SR. ALFONSO ROIG BARREDA 
SR. CARLOS COLOM MIRALLES 
SRA. SILVIA COLOM MONFERRER 
SR. JUAN BARREDA TENA 
SR. GENARO MARTINEZ MARTINEZ 
SR. MIGUEL ANGEL LORENZ TRILLES 
SR. FELIPE BLAZQUEZ MARTOS  

Per la funcionària que subscriu s'informa que tots els regidors electes han formulat la 
declaració d'interessos, de conformitat amb la Resolució de la Junta Electoral Central de 
26 de març de 2.003, i poden, per tant, prendre possessió dels seus càrrecs i participar en 
l'elecció d'Alcalde. 
Prèvia promesa o jurament d'acatament a la Constitució, tal com preceptua l'article 
108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els assistents procedeixen a 
prendre possessió dels seus càrrecs. 
 
    ELECCIÓ D'ALCALDE 
 Seguidament per la Presidència de la Mesa s'anuncia que es va a procedir a l'elecció 
d'Alcalde, assenyalant que podran ser candidats tots els regidors que encapçalen les 



corresponents llistes sent proclamat electe el que obtinga la majoria absoluta i que si cap 
obtingués eixa majoria serà proclamat alcalde el regidor que haguera obtingut més vots 
populars en les eleccions d'acord amb l'acta de proclamació remesa per la Junta 
Electoral de Zona. En cas d'empat, es decidirà per sorteig. 
 Renúncia a ser candidat: 
 -SR. GENARO MARTINEZ MARTINEZ, del Partit Popular. 
  
 Per la qual cosa quedan com a candidat: 
 SR. OSCAR TENA GARCÍA, del Partit Socialista Obrer Espanyol. 
  
Realitzada la votació, el Sr. OSCAR TENA GARCÍA va obtindre nou vots  que 
representen la majoria absoluta del nombre de membres que de dret integren la 
Corporació, per la qual cosa és proclamat Alcalde, procedint, prèvia promesa de complir 
fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar  la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat, a acceptar la seua elecció i prendre 
possessió com a Alcalde. 
Seguidament el Sr.Alcalde va assumir la Presidència de la Corporació i va concedir la 
paraula als portaveus dels distints grups polítics per l'orde invers a la representativitat 
obtinguda a les urnes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 25-06-07 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, fixar com a règim de les sessions ordinàries el segon dijous 
de cada mes a les 19 hores.  
 
2n. Aprovar, per unanimitat, a proposta de l’Alcalde i designats pels Grups Polítics 
Municipals, crear les següents Comissions Informatives formades per: 
 -Comissió d’Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient. 
  President: Pedro Manuel Salvador Pitarch 
  Vocals:  Alfonso Roig Barreda 
    Silvia Colom Monferrer 
    Juan Barreda Tena 
    Genaro Martínez Martínez 
 -Comissió de Joventut, Cultura i Esports. 
  President: Víctor Tena Pitarch 
  Vocals: Carlos Colom Miralles 
    Silvia Colom Monferrer 
    Juan Barreda Tena 
    Felipe Blázquez Martos 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el nomenament dels següents representants als òrgans 
col.legiats: 
 -Consell Escolar Municipal: Alfonso Roig Barreda 



     Carlos Colom Miralles 
     Víctor Tena Pitarch 
     Genaro Martínez Martínez 
 -Consell de la Solidaritat: Verónica Tena Prades 
     Silvia Colom Monferrer 
     Juan Barreda Tena 
     Genaro Martínez Martínez 
 -Consell Agrari Municipal: Pedro M. Salvador Pitarch 
     Víctor Tena Pitarch 
     Juan Barreda Tena 
     Miguel Angel Lorenz Trilles 
 -Mancomunitat Comarcal: Oscar Tena García 
  Els Ports  Pedro Manuel Salvador Pitarch 
     Víctor Tena Pitarch 
     Juan Barreda Tena 
     Genaro Martínez Martínez 
 -Consorci Pou:  Oscar Tena García 
 les Llargueres   Pedro Manuel Salvador Pitarch 
     Miguel Angel Lorenz Trilles 
 -Consorci Televisió:  Oscar Tena García 
  Digital   Carlos Colom Miralles 
     Felipe Blázquez Blázquez 
 -Municipis forestals:  Pedro Manuel Salvador Pitarch 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, constituir la Junta de Govern Local, així com celebrar les 
sessions ordinàries el primer i tercer dilluns de cada mes a les dinou hores. 
 
5è.  a) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant els següents membres de la Junta de 
Govern Local: 

- Pedro Manuel Salvador Pitarch  
- Víctor Tena Pitarch 
- Verónica Tena Prades 
- Alfonso Roig Barreda 

 
b) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant els Tinents d’Alcalde: 
- Primer Tinent: Pedro Manuel Salvador Pitarch 
- Segon Tinent: Víctor Tena Pitarch 
- Tercer Tinent: Verónica Tena Prades 

 
©) Donar compte Resolució Alcaldia conferint les delegacions que s’expressen 

als Regidors que s’indiquen: 
- Servei Municipal d’Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient: Pedro 

Manuel Salvador Pitarch 
- Servei Municipal d’Economia i Hisenda, Cultura i Festes: Víctor Tena 

Pitarch 



- Servei Municipal de Serveis Socials i Sanitat: Verónica Tena Prades 
- Servei Municipal de Formació, Educació i Esports: Alfonsto Roig Barreda 
- Servei Municipal de Joventut i Noves Tecnologies: Carlos Colom Miralles 
- Servei Municipal de Turisme i Fires: Silvia Colom Monferrer 
- Servei Municipal de la Gent Gran i Mercats: Juan Barreda Tena 

 
6è. Donar compte de la constitució dels distints Grups Polítics Municipals, que segons 
els escrits presentats pels mateixos, queden integrants pels següents membres: 
 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

- Oscar Tena García (portaveu) 
- Pedro M. Salvador Pitarch 
- Víctor Tena Pitarch 
- Verónica Tena Prades 
- Alfonso Roig Barreda 
- Carlos Colom Miralles 
- Silvia Colom Monferrer 
- Juan Barreda Tena 
GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
- Miguel Angel Lorenz Trilles (portaveu) 
- Genaro Martínez Martínez 
- Felipe Blázquez Martos 
-  

7è. Aprovar, per unanimitat, nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als 
següents Regidors: 

 President: Víctor Tena Pitarch 

Vocals: Pedro Manuel Salvador Pitarch 

   Verónica Tena Prades 

   Carlos Colom Miralles 

   Miguel Angel Lorenz Trilles 

 
8è. Aprovar, per unanimitat, nomenar Tresorer de la Corporació a Víctor Tena Pitarch. 

 
9è. Aprovar, per unanimitat, les següents propostes del Sr. Alcalde referents a: 

- nomenar com a càrrecs amb dedicació parcials als Regidors Delegats 
d’Economia i Hisenda, Cultura i Festes, i d’Obres Públiques, Urbanisme i Medi 
Ambient, Srs. Víctor Tena Pitarch i Pedro Manuel Salvador Pitarch, amb una retribució 
mensual neta de 595 €, incrementada anualment amb el corresponent IPC i cobrada en 
dotze pagues mensuals més dos extres íntegres, per una dedicació mínima de 20 hores 
setmanals. 

- reconèixer a l’Alcalde-President una dedicació parcial amb una retribució 
mensual neta, incrementada anualment amb el corresponent IPC i cobrada en dotze 
pagues mensuals de 1.400 €, més dos pagues extres íntegres per una dedicació mínima 



de 30 hores setmanals. 
- indemnitzar als membres de la Corporación pels gastos ocasionats en el 

exercici del càrrec, quan siguen efectius i previa justificació documental. 
- la percepció per assistències a les sessions dels òrgans de què formen part, 

sempre que no tinguen dedicació exclusiva ni parcial, en les següents quantitats: 
  - per assistència a Ple Ordinari: 60 euros 
  - per assistència a la Junta de Govern Local: 30 euros 
  - per assistència a Comissions Informatives: 30 euros 
 

10è. Aprovar, per unanimitat, la Modificación de Crèdits núm. 1.86/07 del Pressupost 
General vigent, així com publicar-la en el BOP a efectes de possibles reclamacions. 
 
11è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar l’adhesió al Conveni Marc, de 22 de maig de 
2007, publicat en el DOGV núm. 5525, de data 01/06/07, subscrit entre l’Administració 
General de l’Estat i la Comunitat Valenciana, per a la implantació d’una Xarxa 
d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de la mencionada 
comunitat. 
 
12è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió en les ajudes convocades per la 
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència per a la Gestió Integral del Comerç Urbà, 
exercici 2007, amb l’execució de l’obra “Millora zona comercial Avgda. Castelló, 1ª 
fase”, que té un pressupost de 45.084’46 €. 
 
13è. Aprovar, per unanimitat, el programa i pressupost de les Festes Patronals 2007 
presentat per la Comissió de Festes amb el següent pressupost: 
- Ingressos: 182.281’56 € 
- Despeses: 182.281’56 € 

 
 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-07-07 

 
1r. S’informa que les actes de les sessions anteriors no estaven finalitzades, per la qual 
cosa no s’havien repartit amb la convocatòria i que serien exposades a l’aprovació en 
pròxima sessió ordinària. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, les bases de la convocatòria d’ajudes a organitzacions no 
governamentals que desenvolupen programes de col.laboració amb països empobrits. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el conveni de col.laboraciò amb la Diputació Provincial de 
Castelló per a la programació d’una representació de l’espectacle teatral “Júlia i els 
savis de Vilatrista”, pel Grup de Teatre Baladre, en l’àmbit de la VI Campanya 
Provincial de Teatre per a Persones Majors. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, anomenar com a representant de l’Ajuntament en 



l’Associació per al Desenvolupament Integral dels Ports-Maestrat (PORTMADER) al 
Sr. Alcalde. 
 
5è. Per unanimitat s’aprovà definitivament la Modificació Puntual núm. 11 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 
 
6è. Donar compte de l’acord de col.laboració amb el Ministeri de Cultura per a la 
rehabilitació de la Torre de Conjurar com a Museu, amb una subvenció per part del 
Ministeri de 138.774’85 € i una aportació de l’Ajuntament del 25 %.. 
Els reunits queden assabentats. 
 
7è. Despatx extraordinari. 
A) Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i en contra del Grup Popular, 
nomenar al Sr. Sergi Monfort Prats com a representant de l’Ajuntament en l’Agenda 21, 
per tenir gran coneixement de la comarca i de temes medi ambientals i haver-se mostrat 
d’acord en la designació tenint en compte que no hi ha remuneració econòmica i exigeix 
destinar temps. 
 
B) Aprovar, per unanimitat, adjudicar la gestió del servei públic de Càmping Municipal 
al Sr. Manuel Vicente Alcocer Martí i a la Sra. Emma Yáñez Martínez. 
 
8è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-08-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió del municipi en la convocatòria de la 
Diputació Provincial corresponent al POYS 2008 amb l’obra “Obertura i pavimentació 
carrers a Vilafranca”, d’acord amb el projecte redactat per l’Arquitecta Municipal. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que han de regir la 
contractació per procediment obert i tramitació ordinària per mitjà de concurs de l’obra 
“Pavimentació de vials en nucli antic, 3ª fase”, inclosa en el POYS  de la Diputació 
Provincial de 2007. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, seguir amb l’adequació de la situació energètica de 
l’enllumenat públic a l’Auditoria Energètica realitzada per l’Agència Valenciana de 
l’Energia 
 
5è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria d’ajudes 
del SERVEF denominada “Salari Jove” destinada a la contractació de personal 
desocupat que haja finalitzat els seus estudis i no haja treballat mai. 



6è. Aprovar, per unanimitat, la Modificació de Crèdits 2/101/2007 en la modalitat de 
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, atorgar valoració de 28 punts sobre els 39 màxims 
obtenibles a l’Alternativa Tècnica presentada per la mercantil PROMOCIONS 
BELLESTAR, SL per a la gestió indirecta del PAI del sector de sòl urbà C/ Ares i 
contornada, així com continuar la tramitació de l’expedient amb l’obertura de la 
proposta econòmica. 
 
8è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
9è. Donar compte per part del Secretari accidental dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
10è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-09-07 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, el projecte bàsic i d’execució de Rehabilitació i Posada en 
valor de la Torre de Conjurar per a albergar la col.lecció museogràfica del temple 
Parroquial redactat per l’Arquitecte Jaime Sirera Bellés, així com el conveni de 
col.laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament per al finançament de les 
obres de rehabilitació de la mencionada Torre. 
 
3r. Ratificar, per unanimitat, la resolució d’Alcaldia que sol.licita la pròrroga de la 
contractació de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, així com la memòria del 
projecte redactat per l’AEDL. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la proposició Jurídico-Administrativa presentada per la 
mercantil Bellestar, SL per la gestió indirecta del PAI del sector de sòl urbà C/ Ares i 
contornada. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, donar facilitats per a la participació d’un curs del Centre de 
Secundària de la localitat en els treballs de l’Agenda 21. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, cedir gratuïtament a la Direcció General de la Guàrdia 
Civil el terreny propietat de l’Ajuntament ubicat en l’avinguda Castellfort, núm. 18, de 
1784 m2, amb el fi exclusiu de construir una caserna de la Guàrdia Civil en el termini 
de cinc anys. 
 
7è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 



 
8è. Donar compte per part del Secretari accidental dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
9è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 27-09-07 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’adjudicació de l’obra “Pavimentació vials en nucli antic, 
3ª fase”, inclosa en el POIS 2007 de la Diputació Provincial, a favor de la mercantil 
ROMAR, Constructora de Levante, SL, per un preu de 106.767,11 €, més unes millores 
valorades en 4.200 €, IVA inclòs, així com anomenar directora de l’obra a l’Arquitecta 
Municipal. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, acceptar la subvenció de 168.000 € concedida per la 
Diputació Provincial, dins del Pla d’Infraestructures Socioculturals 2005-2008, per a 
l’obra “Ludoteca municipal”, així com el projecte tècnic redactat per l’Arquitecta 
Municipal amb un pressupost de 210.000 €. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 17-10-07 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, proposar com a festes locals per a l’any 2008 els dies 12 de 
maig, dilluns de Pasqua de Pentecosta, i el 8 de setembre, Mare de Déu del Llosar. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, adoptar com a escut oficial de la Vila el proposat pel 
Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil.lologia. 
 
4t. Ratificar, per unanimitat, l’acord de la Junta de Govern Local del dia 15/10/07 
referent a sol.licitar la inclusió del municipi en la convocatòria de la Diputació 
Provincial d’ajudes per a la realització d’infraestructures en municipis de la província de 
Castelló de menys de 3.000 habitants amb l’obra “Instal.lació de conducció de 
calefacció en el Parador Municipal”, d’acord amb la memòria valorada redactada per 
l’Arquitecta Municipal que ascendeix a 8.000 €. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió del municipi en la convocatòria de la 
Diputació Provincial d’ajudes per a la realització d’infraestructures en municipis de la 
província de Castelló de menys de 3.000 habitants amb l’obra “Pavimentació accés del 
camí de Benassal”, d’acord amb la memòria valorada redactada per l’Arquitecta 
Municipal que ascendeix a 9.600 €. 



 
6è. Aprovar, per unanimitat, la proposta d’acord per a l’aprovació del PAI del sector de 
sòl urbà sense urbanització consolidada en el carrer Ares i contornada referent a 
l’adjudicació de la gestió indirecta a la mercantil PROMOCIONS BELLESTAR, SL., 
així com el programa format per la Memòria justificativa, el Pla de Reforma Interior i el 
Projecte d’Urbanització. 
A més, s’aprovà l’esborrany de contracte administratiu per al desplegament i execució 
del Programa d’actuació integrada.. 
 
7è. Despatx extraordinari. 
A) Aprovar, per unanimitat, autoritzar a la mercantil Vilatur, Coop. engrandir un poc els 
buits de l’edifici “Antic Forn” situat en el carrer Baix de la Plaça, s/n. 
 
B) Ratificar, per unanimitat, resolució d’alcaldia que sol.licita la inclusió de 
l’Ajuntament en la convocatòria de subvencions de la Conselleria de Presidència 
destinades a la promoció institucional, estudis i esdeveniments d’interès local de la 
Comunitat Valenciana, exercici 2007, d’acord amb la memòria valorada redactada per 
l’AEDL que ascendeix a 45.989’60 €. 
 
8è. Donar compte per part del Secretari accidental dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
9è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-11-07 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, l’inventari dels béns, drets i accions pertanyents a 
l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança Municipal reguladora de l’Administració 
Electrònica de l’Ajuntament. 
 
4t. Ratificar, per unanimitat, resolució d’alcaldia que sol.licita la inclusió de 
l’Ajuntament, com a titular de la Guarderia Infantil “Mare de Déu del Llosar”, en la 
convocatòria d’ajudes dirigides a afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral a 
través de l’atenció a la primera infància. 
 
5è. Elecció de Jutge de Pau Titular i Substitut en votació secreta, amb el resultat 
següent: 
 Candidats presentants   Nombre de vots obtinguts 
Enrique Nicolás Monferrer García   6 



Juan Manuel Falcó Tena    5 
Per la qual cosa és triat Jutge de Pau Titular el Sr. Enrique Nicolás Monferrer García i 
com a Jutge del Pau Substitut  el Sr. Juan Manuel Falcó Tena. 
 
6è. Despatx extraordinari. 
Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Conselleria d’Educació el canvi de l’especialitat 
de tèxtil ofertada actualment en els mòduls de formació professional per l’especialitat 
d’auxiliar de infermeria que té la màxima acceptació entre el futur alumnat, tant de la 
localitat, com de poblacions veïnes. 
 
7è. Donar compte per part del Secretari accidental dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
8è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-12-07 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, els Plecs de Clàusules Econòmic Administratives 
Particulars que regiran les subhastes dels aprofitaments de pastures dels Monts 
“Palomita”, “Serra Negra” i “Bovalar”. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de les següents ordenances fiscals: 

- Taxa pel servici públic de cementiri. 
- Taxa pel servici públic d’arreplega, tractament i transport de residus sòlids 

urbans. 
- Taxa pel servici públic d’escorxador municipal. 

 
4t. Aprovar, per unanimitat, informar favorablement les noves tarifes del servici 
d’abastiment d’aigua potable a la població presentat per l’empresa FACSA i elevar 
l’informe favorable a la “Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana”. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la gestió directa del programa d’actuació integrada per al 
desenvolupament de la unitat d’execució única del sector de sòl urbanitzable industrial 
amb ordenació detallada denominada camí Castellfort, així com sotmetre a informació 
pública l’acord. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, la modificación de crèdits 6/159/07. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que han de regir la 
contractació per procediment obert i tramitació ordinària per mitjà de concurs de l’obra 
“Ludoteca Municipal”, així com iniciar el procediment de licitació de la referida obra. 



 
8è. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que han de regir la 
contractació per procediment obert i tramitació ordinària per mitjà de concurs de l’obra 
“Rehabilitació i posada en valor de la Torre de Conjurar”, així com iniciar el 
procediment de licitació de la referida obra. 
 
9è. Aprovar, per unanimitat, un conveni de col.laboració entre la Delegació Local de la 
Creu Roja Espanyola i l’Ajuntament de Vilafranca per a prestació de diversos servicis a 
la població desfavorida. 
 
10è. Despatx extraordinari. 
A) Aprovar, per unanimitat, la moció del Partit Popular de Vilafranca que demana la 
sol.licitud de subvencions a la Diputació, la Generalitat Valenciana o al Govern de la 
Nació per a la restauració de la plaça de bous. 
 
B) Aprovar, per unanimitat, compromís referent a que l’amplària dels vials que s’adopte 
en el planejament municipal corresponent a la finca denominada “El Serrito”: carrers 
paral.lels al carrer Santa Teresa, que partisquen del carrer que discorre entre els carrers 
Santa Bárbara fins al camí de la Creu de Felip (hui carrer Mosquerola) serà de 12 metres 
i haurà de respectar-se en qualsevol modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic que afecte a la zona i en un futur al Pla General d’Ordenació 
Urbana. 
 
11è. Donar compte per part del Secretari accidental dels Decrets d’Alcaldia dictats des 
de l’última Sessió Ordinària. 
 
12è. Precs i preguntes. 
 
 
 
   

 
 


