
ANY 2.008 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-01-08 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, l’aprofitament de pastures dels següents Monts: 

- Bovalar, al Sr. Pedro Falcó Gil per un import de la primera anualitat de 2.210 €. 

- Serra Negra, al Sr. Miguel Tena Pitarch per un import de la primera anualitat de 

2.500 €. 

- Palomita, al Sr. Pedro Falcó Gil per un import de la primera anualitat de 685 €. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, les següents ajudes econòmiques a OO.NN.GG. 

seleccionades pel Consell de Benestar Social: 

- Creu Roja: 3.000 € 

- Solmun: 2.517’66 € 

- Medicus Mundi: 4.146’34 € 

 

4t. Despatx extraordinari. 

a) Aprovar, per unanimitat, fomentar la construcció d’habitatges de Protecció Pública en 

la localitat, tal com pretén construir l’empresa Prades Colomer, SL. 

 

b) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 

d’Ocupació Públic d’Interès Social EPAMER 2008, de la Conselleria d’Economia, 

Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria que ascendeix a 50.441’91 €. 

 

c) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 

d’Ocupació Públic EMCORP 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 

d’acord amb la Memòria que ascendeix a 38.171’21 €. 

 

d) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 

d’Ocupació Públic d’Interés Social EZOINT 2008, de la Conselleria d’Economia, 

Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria que ascendeix a 35.744’18 €. 

 

e) Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes destinades a la 

creació i manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals de la 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, d’acord amb la Memòria 

que ascendeix a 39.000 €. 

 

f) Aprovar, per unanimitat, el “Reglament de Règim Interior del Campins el Llosar de 

Vilafranca”. 

 



5è. Donar compte per part del secretari accidental dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

6è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 11-02-08 
 

1r. Sorteig públic dels components de les taules electorals per a les pròximes eleccions a 

Corts Generals del dia 09/03/08 (convocades per Real Decret 33/2008, de 14 de gener). 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 11-02-08 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència del punt que ha motivat la convocatòria de la 

sessió. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda en  matèria d’Electrificació Rural-PLAVER 2008, a 

la Conselleria d’Infraestructures i Transports, per a l’obra “Electrificació des del dipòsit 

d’aigua de Els Cingles fins a la població” amb el que es tancaria l’anell de la instal.lació 

que subministra fluid elèctric al Pou de Les Llargueres. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-02-08 

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

 

2n. Aprovar, por unanimitat, el Compte General de l’exercici 2007. 

 

3r. Donar compte del resultat econòmic presentat per la Comissió de Festes 2007, amb 

un saldo negatiu de 10.000 euros, i caldria afegir les despeses de Creu Roja, segurs 

taurins i lloguer de la Plaça de Bous que han estat satisfets per l’Ajuntament. 

Els regidors queden assabentats. 

 

4t. Donar compte de la visita a la Plaça de Bous de tècnics de la Diputació Provincial de 

Castelló per a redactar una memòria o projecte tècnic de reparació de deficiències 

existents. 

Els regidors queden assabentats. 

 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de la zona oest del terme municipal de 

Vilafranca en la Zona Especial de Protecció de les Aus. 



 

6è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en l’Orde de la Conselleria de Medi Ambient, 

Aigua, Urbanismo i Vivienda, de data 12/12/07, per la que es convoquen i aproven les 

bases reguladores de les ajudes gestionades per la Direcció General de Gestió del Medi 

Natural, demanant una ajuda per adquirir un tros de terreny rodejat pel Paratge Natural 

Municipal “Palomita”. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, el projecte redactat pels Servivies Tècnics Municipals dels 

Ajuntaments de “La Iglesuela del Cid” (Terol) i Vilafranca (Castelló), denominat Taller 

d’Ocupació Pluriregional “Viu la pedra, treballa-la”, així com sol.licitar la inclusió del 

projecte en la convocatòria de data 23/01/08 del Servici Públic d’Ocupació Estatal, per 

la que s’aprova la concessió de subvencions a Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers 

d’Ocupació de projectes pluriregionals. 

 

8è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 08/02/08 pel que s’aprova la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2007. 

Els regidors queden assabentats. 

 

9è. Aprovar, per unanimitat, el Pressupost General de l’exercici 2008 de l’Ajuntament 

de Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 3.413424’68 €. 

A més, també s’aproven les Bases d’Execució del mencionat Pressupost General i la 

plantilla de personal. 

 

10è. Ratificar, per unanimitat, Decret d’Alcaldia de data 30/01/08 que sol.licita, d’acord 

amb les ajudes per a l’adequació dels recursos turístics en xicotets municipis turístics 

d’interior de la Comunitat Valenciana per a l’any 2008, publicades en el DOGV núm. 

5681, subvenció per a la realització de les activitats descrites en la Memòria del 

projecte. 

 

11è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en l’Orde de la Conselleria de Turisme de 

data 04/02/08, per la que es convoquen ajudes destinades a la difusió de recursos 

turístics dels municipis de l’interior de la Comunitat Valenciana, amb l’edició d’una 

guia turística de Vilafranca, per a donar a conéixer l’Esglèsia Parroquial Santa Maria 

Magdalena, la Torre de Conjurar, el Campanar i la Colecció Museogràfica de la 

localitat, amb un import de 2.516’80 €. 

 

12è. Sol.licitar, per unanimitat, la suscripció d’un conveni amb l’Agència Valenciana de 

Turisme per a escometre accions per a millorar els espais d’ús turístic que conforme el 

Pla Millor (Pla Marc per a l’Adaptació dels Municipis Turístics de la Comunitat 

Valenciana). 

 

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 I URGENT DIA 27-02-08 

 
Aprovar, per unanimitat, la urgència dels punts que ha motivat la convocatòria de la 

sessió. 

 

1r. Aprovar, per unanimitat, desestimar el recurs de reposició presentat per la Sra. 

Leonila Vicente Folch, contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, de data 22/12/07, 

pel que s’aprova, per mitjà de gestió directa, el PAI del Sector de Sòl Urbà sense 

Urbanització Consolidada en el carrer Ares i contornada, i s’adjudica a la mercantil 

Bellestar, SL. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, definitivament, el PAI per a la gestió directa de la UE 

única del Sector de Sòl Industrial, SUI-1 de les Normes Subsidiàries de Vilafranca. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-03-08 

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

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, el contracte de l’obra “Ludoteca Municipal” a la 

mercantil “ROMAR, Constructora de Levante”, pel preu de 186.724’71 €, més unes 

millores valorades en 4.100 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de tres mesos. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, el contracte de l’obra “Rehabilitació i posada en valor de 

la Torre de Conjurar” a la mercantil CYRESPA ARQUITECTONICO, SL, per un preu 

de 51.324’45 €, IVA inclòs, i a ampliar el termini de garantia a tres anys. 

 

4t. Donar compte de la subvenció de 70.000 € de la Generalitat Valenciana per a la 

rehabilitació de la Plaça de Bous, així com que per part de tècnics de la Diputació 

Provincial s’estan alçant els plans i les deficiències a esmenar per a poder festejar el seu 

75 aniversari amb algun esdeveniment taurí. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, procedir a la substitució d’un peó de neteja en edat de 

jubilació parcial per un altre de nou en la modalitat de contracte de relleu, així com les 

bases que han de regir la provisió del nou lloc de peó de servicis múltiples. 

 

 

 



6è. Despatx extraordinari. 

Aprovar, per unanimitat, el reglament que regula el servici de préstec de la Biblioteca 

Municipal. 

 

7è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 27-03-08 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència dels punts que ha motivat la convocatòria de la 

sessió. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el projecte “PORTS INNOVA (Fase II)” redactat per la 

Universitat Jaume I, per import de 157.850 €, així com sol.licitar subvenció al Ministeri 

d’Administracions Públiques pel 50% del cost total del projecte. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, com a nombre d’habitants a data 01/01/08 la xifra de 2.521 

habitants. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-04-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Condicions Econòmico-Administratives que han 

de regir en el concurs per a la contractació de les obres d’urbanització del PAI de la 

“U.E. única en el sector de sòl industrial”, per procediment obert i tramitació ordinària. 

 

3r. Informació de l’Alcalde sobre l’orde de 6 de març de 2008, de la Conselleria 

d’Infrastructures i Transport, per la que es realitza nova convocatoria pública per al 

desplegament i execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, publicada en el 

DOCV núm. 5731, de data 31/03/08. 

 

4t. Despatx extraordinari. 

a) Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Cultura i Esports, d’acord amb 

l’Orde de 18/01/08, publicada en el DOCV núm. 5738, de 9 d’abril de 2008, destinada a 

l’adquisició de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius 

municipals dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

 



b) Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Cultura i Esports, d’acord amb 

l’Orde de 18/01/08, publicada en el DOCV núm. 5737, de 8 d’abril de 2008, destinada a 

la millora d’instal.lacions d’arxius municipals. 

 

5è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

6è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-05-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives 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. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, les bases que hauran de regir la selecció de set beques de 

monitors en pràctiques de l’escola d’estiu de Vilafranca, amb una quantia de 600 € per 

beca, i procedir a la convocatòria del procés selectiu. 

 

4t. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació Provincial del dia 

01/04/08 donant conformitat a l’informe redactat per l’Enginyer Cap de carreteres en 

relació a l’actuació prevista en el Programa d’Actuació de la Unitat d’Execució SUI-1 

que afecta la carretera CV-167 en la seua futura inserció amb CV-15 a l’efecte d’exigir 

el compliment dels extrems inclosos en l’esmentat informe, la qual cosa suposa un 

retard important en la tramitació del PAI no imputable a aquest Ajuntament. 

 

5è. Despatx extraordinari. 

a) En relació amb el POIS de l’any 2008, el Ple aprovà, per unanimitat, comprometre’s 

a l’aportació durant l’execució de les obres de la quantitat de 25.012’12 €, import de 

l’aportació municipal, més 3.911’31 € en concepte d’honoraris, així com anomenar 

Director d’Execució i Coordinador en matèria de Seguretat i Salut a Josep Lluis Tena 

Gazulla, Aparellador Municipal.  

 

b) Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Presidència, d’acord amb l’Orde 

de 18/04/08, publicada en el DOCV núm. 5753, de 30 d’abril de 2008, destinada a la 

promoció, estudis i esdeveniments realitzades en municipis amb una població entre 

1.500 i 5.000 habitants, per un import de 30.000 €. 

 

6è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 



 

7è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-06-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el programa i pressupost de les Festes Patronals 2008 

presentat per la Comissió de Festes amb el següent pressupost: 

- Ingressos:  192.985 € 

- Despeses:   192.985 € 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits 113.1/08 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Vivenda, d’acord amb l’Orde de 22/05/08, publicada en el DOCV núm. 

5775 de 02/06/08, per a l’execució d’obres en matèria d’abastament d’aigua, sanejament 

i defensa contra avingudes, per a l’obra “Reparació de la xarxa de sanejament que 

discorre des del carrer La Bassa fins a la depuradora”. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme per la 

compensació financera de les despeses en matèria turística de l’any 2007. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, conveni de col.laboració amb la Diputació Provincial per a 

la programació d’una representació de l’espectacle teatral “El sopar dels idiotes” per la 

companyia “Brau Blocar Teatre” en l’àmbit de la VII Campanya Provincial de Teatre 

per a Persones Majors. 

 

7è. Adherir-se, per unanimitat, a l’Associació Nacional de Municipis amb instal.lacions 

d’Energies Renovables”, així com anomenar a l’alcalde com a representant en la 

mateixa i aportar a la quantitat de 200 €.  

 

8è. Aprovar, per unanimitat, la creació d’una escola d’educació infantil de primer cicle 

denominada “Escola Infantil de Vilafranca”, ubicant-la al carrer Santa Teresa, núm. 67, 

d’acord amb el Projecte Tècnic redactat per l’Arquitecta Municipal que comptarà amb 

tres unitats destinades: una als xiquets de 0 a 1 any, una als d’1 a 2 anys i una altra als 

de 2 a 3 anys. 

 

9è. Ratificar, per unanimitat, decret d’alcaldia declarant la urgència de l’execució de 

l’obra “Rehabilitació plaça de bous” per amenaçar ruïna, així com aprovar la memòria 

valorada per l’Arquitecta Municipal que ascendeix a 70.000 €. 

 

10è. Informar que després de la publicació en el BOP de la convocatòria de concurs per 

a la selecció de concessionari de servei públic de la piscina municipal no s’havia 



presentat cap proposició i s’està negociant amb una persona que puga prestar el servei i 

per això es retardarà l’obertura el pròxim 1 de juliol. 

 

11è. Rebutjar, amb els vots a favor del Grup Popular i en contra del Grup Socialista, 

moció del Grup Popular en matèria d’aigua. 

 

12è. Rebutjar, amb els vots a favor del Grup Popular i en contra del Grup Socialista, 

moció del Grup Popular sobre l’actual model de finançament. 

 

13è. Despatx extraordinari. 

a) Anomenar, per unanimitat, representants de la Corporació en el Consell de 

Participació del Paratge Natural Municipal “Palomita” als senyors Pedro M. Salvador 

Pitarch i Miguel Angel Lorenz Trilles, actuant aquest últim de secretari del referit 

Consell. 

 

14è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

15è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-07-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Solicitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 

d’acord amb l’Orde de 27/05/08, per al programa de foment d’ocupació “Salari Jove” 

per a l’exercici 2008, així com aprovar la memòria –projecte denominada “Posada en 

Valor de Recursos Històrics i Culturals Endògens”. 

 

3r. Solicitar, per unanimitat, d’acord amb la Resolució de 16/04/08 del president de 

l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) per la que es convoca el fons de 

compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a 2008, la 

compensació de 48.814’72 € corresponent a l’exercici de 2008 per a l’obra “Adequació 

de l’Entorn de l’Escola Infantil de Vilafranca”. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la proposta de l’Alcaldia de celebrar el Ple del mes d’agost 

la primera setmana, ja que la data prevista coincidirà amb el dijous de les Festes 

Patronals. 

 

5è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

6è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 



7è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 07-08-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió del municipi en la convocatòria de la 

Diputació Provincial corresponent al POIS 2009 amb l’obra “Projecte bàsic i d’execució 

de piscina coberta a Vilafranca, 1ª fase”, d’acord amb el projecte redactat per 

l’Arquitecta Municipal que ascendeix a 65.000 €. 

 

3r. Ratificar, per unanimitat, el decret d’Alcaldia que demana la inclusió de 

l’Ajuntament en la convocatòria d’ajudes, publicada en el DOCV núm. 5804 d’11 de 

juliol de 2008, dirigida a afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral a través 

de l’atenció a la primera infància com a titular de la Guarderia Infantil “Mare de Déu 

del Llosar”. 

 

4t. Informar sobre la inclusió de l’Ajuntament en el Pla d’Instal.lacions Esportives 

2008/2015 de la Diputació Provincial, amb l’execució de l’obra “Piscina Coberta”, 

d’acord amb la memòria valorada de l’Arquitecta Municipal que ascendeix a 

462.856’70 € i que té una subvenció de 159.000 €. 

 

5è. Informació de l’Alcalde de la resolució del Director de l’INEM pel que s’aprova la 

creació d’un Taller d’Ocupació denominat “Viu la pedra, treballa-la” per a la 

rehabilitació de les construccions de pedra en sec a Vilafranca i La Iglesuela del Cid, 

amb un pressupost de 310.658’40 €. 

 

6è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

7è. Despatx extraordinari. 

Sol.licitar, per unanimitat, la pròrroga de la contractació de l’Agent d’Ocupació i 

Desenvolupament Local, així com la memòria del projecte redactat per l’AEDL. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-09-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda econòmica a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 

Ocupació, d’acord amb l’Orde de 17/07/08, ajuda econòmica per a l’obra “Habilitació 



d’edifici per a centre d’oficina de turisme”, així com aprovar la memòria valorada 

redactada per l’Arquitecta Municipal que ascendeix a 108.875’95 €. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Habitatge, d’acord amb l’Orde de 22/05/08, publicada en el DOCV núm. 

5837 de 28/08/08, per la que es convoquen subvencions destinades als municipis de la 

Comunitat Valenciana per a la redacció dels seus Plans Generals en el període 2008-

2010, per a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafranca. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, compromís de realitzar les obres subvencionades en 

l’Addenda al Conveni complementari d’inversions i instal.lacions esportives que van 

quedar en reserva en el Pla d’instal.lacions esportives 2007-2012 aprovat per la 

Diputació Provincial de Castelló. 

 

5è. Ratificar, per unanimitat, al objecte de justificar una subvenció econòmica de 

16.300’13 € de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a dur 

a terme determinades actuacions en el Paratge Natural Palomita, decret d’Alcaldia 

referent a l’adquisició per mitjà de compra a Carmen Fabregat Monfort, Rosa Fabregat 

Monfort i Joaquín Also Nolla de la parcel.la 139 del polígon 1, paratge Palomita, per un 

import de 9.000 €, així com reconèixer factura de Ovidio Colomer Troncho, per import 

de 11.600 €, corresponent a l’arreglament del camí d’accés al citat Paratge. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2007. 

 

7è. Adherir-se, per unanimitat, a la presentació de la candidatura conjunta d’este 

Ajuntament per a la selecció dels Grups d’Acció Local RURALTER-Leader 2008-2013. 

 

8è. Tenint en compte la coincidència de la data del pròxim Ple amb el 9 d’octubre 

s’aprova, per unanimitat, la proposta d’Alcaldia de celebrar el Ple del mes d’octubre el 

dia 2. 

 

9è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

10è. Despatx extraordinari. 

Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que han de regir la 

contractació per procediment obert i tramitació ordinària de l’obra “Obertura i 

pavimentació de carrers a Vilafranca”, inclosa en el POIS de 2008. 

 

11è. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 



SESSIÒ ORDINÀRIA DIA 02-10-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Informació per part del Sr. Pedro Salvador de les distintes línies d’ajudes dins del 

programa europeu LIFE i que pròximament tindrà lloc una Assemblea de l’Associació 

de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana a Castelló on es debatrà la 

problemàtica  d’aquestos municipis. 

 

3r. Donar compte del nomenament del Sr. Alcalde com a President del PSPV-PSOE. 

 

4t. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última 

Sessió Ordinària. 

 

5è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

6è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 30-10-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’adjudicació de l’obra “Obertura i pavimentació de carrers 

a Vilafranca”, inclosa en el POIS/2008 de la Diputació Provincial, a favor de la 

mercantil JUJOSA, SA, per un preu de 76.560 €, més unes millores valorades per 

l’empresa adjudicataria en 6.000 €, així com anomenar directora de l’obra a l’Arquitecta 

Municipal. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, proposar com a festes locals per a l’any 2009 els dies 1 de 

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

 

3r. Informació per part del regidor de festes, Sr. Víctor Tena, que degut a que no s’havia 

pogut formar comissió de festes per a l’any 2009, s’ha creat una Comissió de 

l’Ajuntament que està oberta als veïns que vulguin sumar-se. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-11-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits 208.6/08. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, moció de l’Alcaldia referent a la modificació de 

l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal de la Taxa pel Servici 

Públic d’arreplega, tractament i transport de residus sòlids urbans. 



 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, d’acord amb la Resolució de 13/10/08 de la directora de 

l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, la inclusió de l’Ajuntament en la 

convocatòria d’ajudes a projectes RURALTER-LEADER amb les actuacions 

denominades: 

- “Rehabilitació del nucli antic. Empedrat i enjardinament Avgda. Llosar”, amb un 

pressupost de 200.000 €. 

- “Creació d’un centre d’hidroteràpia i SPA a Vilafranca”, amb un pressupost de 

240.000 €. 

A més, una altra a l’empresa Itinerària Ambiental, SL de l’actuació “Projecte 

Museogràfic d’Art Religiós”, amb un pressupost de 42.780’22 €. 

 

6è. 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, sol.licitant les ajudes convocades per a la renovació de les instal.lacions 

elèctriques en enllumenat públic en subministrament. 

 

7è.Donar compte de la resolució del Conseller de Presidència sobre rehabilitació de 

l’escut de l’Ajuntament. 

Els regidors queden assabentats. 

 

8è. Ratificar, per unanimitat, decret d’Alcaldia que aprova les bases per a la concessió 

de subvencions a organitzacions no governamentals que realitzen projectes en països en 

via de desenvolupament. 

 

9è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

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

 

11è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-12-08 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 

Habitatge, d’acord amb l’Orde de 14/11/08, publicada en el DOCV núm. 5908 de 

05/12/08, per la que es convoquen ajudes a ens locals per a obres en matèria 

d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra avingudes, ajuda per a l’obra 

“Reparació de Xarxa de Sanejament”, així com aprovar la memòria valorada redactada 

per l’Arquitecta Municipal que té un pressupost de 60.099’99 €. 

 



3r. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Consell de Benestar Social del dia 05/12/08 

d’ajudicació de les ajudes econòmiques a les següents organitzacions no 

governamentals: 

- Creu Roja: 3.000 € 

- Solmun: 3.309’66 € 

- Medicus Mundi: 3.354’34 € 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada conjuntament pels Grups Socialista i 

Popular de l’Ajuntament sobre la recol.lecció de bolets, que demana a la Conselleria de 

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge l’adopció de les mesures necessàries per 

al control de les diferents ordes i lleis, coordinant-se amb les altres Administracions. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, deixar sense efecte l’aprovació del Programa d’Actuació 

Integrada per al desenvolupament de la Unitat d’Execució del Sector del Sòl sense 

urbanització consolidada en el carrer Ares i contornada i la designació com a agent 

urbanitzador de la mercantil “PROMOCIONS BELLESTAR, SL.”, declarant 

expressament la terminació del procediment. 

 

6è. Informació per part del regidor Pedro Salvador referent a que en els pròxims dies 

arribaria a la població el III Batalló de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a fi de 

realitzar exercicis pràctics sobre la neu per la zona 

Els regidors queden assabentats.  

 

7è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

8è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

9è. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 


