
ANY 2.009 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-01-09 
 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista relativa a la carretera nacional 

232, convertint-la en autovia entre Saragossa i el mar (Vinarós). 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar al Ministeri d’Administracions Públiques la 

inclusió de l’obra “1ª Fase Residència i Centre de Dia per a persones majors a 

Vilafranca” en la convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 

438.930’98 €, IVA inclòs, així com el projecte tècnic redactat per l’Arquitecta 

Municipal que inclou un termini d’execució de huit mesos i la contractació de sis 

persones. 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes destinades a la 

gestió sostenible en matèria forestal de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Habitatge, d’acord amb la memòria “Actuacions per a la gestió sostenible 

en matèria forestal”. 

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 

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

 

7è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-02-09 

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

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 

d’Ocupació Públic d’Interès Social EMCORP 2009, de la Conselleria d’Economia, 

Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria “Actuacions per a la Dinamització 

Sociolaboral 2009”. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 

d’Ocupació Públic d’Interès Social EZOINT 2009, de la Conselleria d’Economia, 

Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria “Actuacions per a la Dinamització 

Socioeconòmica 2009”. 



 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 

d’Ocupació Públic d’Interès Social EPAMER 2009, de la Conselleria d’Economia, 

Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria “Actuacions Mediambientals”. 

 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, la subscripció de conveni per a l’adaptació dels municipis 

turístics, Pla Marco, Millor, entre un municipi d’aquestes característiques i l’Agència 

Valenciana del Turisme, d’acord amb la Memòria “Embelliment Turístic de l’avinguda 

del Llosar de Vilafranca”, per un import de 70.948’30 €. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, ratificar decret d’alcaldia de data 10/02/09 que sol.licita la 

inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa d’Ocupació Salari-Jove, de la 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, d’acord amb la Memòria “Disseny i 

Implantació de millores en el servei d’atenció a la Infància” per a la contractació de 

personal desocupat. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, ratificar decret d’alcaldia de data 28/01/09 que sol.licita 

subvenció per a la difusió de recursos turístics en municipis d’interior de la Comunitat 

Valenciana, consistent en l’edició d’un Fullet Turístic Genèric de Vilafranca, amb 

informació turística de la localitat. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, ratificar decret d’alcaldia de data 28/01/09 que sol.licita 

subvenció per a l’adequació de recursos turístics en municipis d’interior de la 

Comunitat Valenciana, consistent en la realització d’un Projecte Museogràfic d’Art 

Religiós en les dependències de la Torre de Conjurar de l’Esglèsia Parroquial Santa 

Maria Magdalena de Vilafranca. 

 

9è. Aprovar, per unanimitat, la modificació del Conveni regulador de la copropietat del 

material de l’Aula d’Informàtica. 

 

10è. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 

regir la contractació de l’obra “1ª Fase Residència i Centre de Dia per a persones majors 

a Vilafranca”, inclosa en la convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local, amb un 

pressupost de 438.930’98 €. 

 

11è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i l’abstenció del Grup Popular, 

moció del Grup Socialista sobre l’anunciat Pla d’Inversió de la Generalitat per als 

Municipis, que sol.licita al Govern Valencià la urgent concreció i regulació per mitjà 

d’una norma de rang suficient del pla especial de suport a la inversió productiva en 

municipis, anunciat a través dels mitjans de comunicació. 

 

12è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

13è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 



 

14è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-03-09 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, cedir l’ús gratuïtament, per un termini de 25 anys, de 

l’edifici situat a l’avinguda Castelló, núm. 76, a favor de la Delegació Local de la Creu 

Roja Espanyola per a compliment dels fins que li són propis. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la renovació sobre l’adhesió al nou Conveni Marc entre la 

Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 

Habitatge, i Ecoembalajes Espanya, SA. 

 

4t. Sol.licitar a la Diputació Provincial la millora del servei d’arreplega de cartró i 

plàstic, ampliant-lo a dos vegades a la setmana per quant l’actual servei es considera 

insuficient. 

 

5è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20/02/09 pel que s’aprova la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2008. 

Els regidors queden assabentats. 

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 

7è. Despatx extraordinari. 

Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la declaració de la Plaça de Bous del poble com a bé 

immoble de rellevància local, tal como queda definit en l’art. 15-2-2è de la Llei de 

Patrimoni Cultural Valencià i la seua inscripció en l’Inventari General, a fi de que se li 

apliqui l’art. 14 de la Llei 4/2003, d’Espectacles Valenciana. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 31-03-09  

 
1r. Aprovar, per unanimitat, com a nombre d’habitants a data 01/01/09 la xifra de 2.521 

habitants. 

 



2n. Aprovar, per unanimitat, declarar vàlida la licitació de l’obra oferida per 

procediment obert i tramitació urgent denominada “1ª Fase Residència i Centre de Dia 

per a persones majors a Vilafranca”, així com adjudicar provisionalment el contracte de 

l’obra a la mercantil BECSA, SAU d’acord amb l’oferta presentada. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 06-04-09 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, adjudicar definitivament l’obra “1ª Fase Residència i 

Centre de Dia per a persones majors a Vilafranca” a l’empresa BECSA, SAU, per la 

quantitat de 378.388’79 € i un IVA repercutible de 60.542’20 €, un termini de execució 

de 8 mesos i un nombre de persones a ocupar de 16, sent 10 les integrades en l’empresa 

i 6 de nova contractació. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda en matèria d’Electrificació Rural-PLAVER 2009, a 

la Conselleria d’Infraestructures i Transports, per a l’obra “Electrificació rural reforma i 

ampliació enllumenat públic en circumval.lació en el municipi”, amb un pressupost de 

24.000 €. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la ratificació del Conveni firmat en 1998 amb l’Agència 

Valenciana del Turisme per a desenvolupar el Programa de la Xarxa d’Oficines 

d’Informació Turística, així com cooperar amb la citada Agència en la remodelació de 

l’Oficina d’Informació Turística denominada “Tourist Info Vilafranca”. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir la 

concessió per mitjà de concurs del servei públic de las Piscina Municipal i els seus 

serveis 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. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, la proposta d’Alcaldia de celebrar el Ple Ordinari del mes 

d’abril el dia 23, ja que la data prevista coincidirà amb el Dijous Sant de Setmana Santa. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 23-04-09 
 

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

 

2n. Aprovar la creació d’una escola d’educació infantil de primer cicle, ubicant-la en el 

carrer Santa Teresa, 67, que comptarà amb dos unitats: una de 0 a 2 anys i una altra de 2 

a 3 anys. 

 



3r. Aprovar, per unanimitat, el conveni/acord col.lectiu i de condicions de treball per al 

personal d’aquest Ajuntament amb una duració de 2009/2011. 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Economia i Hisenda els recursos del Pla 

Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, 

per un import de 511.054 €, per a l’execució de l’obra “Instal.lacions en piscina 

climatitzada a Vilafranca”, així com aprovar la memòria explicativa del projecte 

d’inversió, el projecte bàsic i demanar a la mencionada Conselleria l’execució directa de 

l’obra. 

 

5è. Acceptar la cessió de vials i plaça pública del sector “El Serrito” efectuada per 

l’empresa AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, SAU. 

 

6è. Ratificació del decret d’alcaldia de data 20/04/09 referent a l’aprovació del projecte 

redactat pels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local dels Ajuntaments de La 

Iglesuela del Cid (Terol) i Vilafranca (Castelló) denominat Taller d’Ocupació 

Plurirregional “Viu la pedra, treballa-la II”, així com sol.licitar la inclusió del projecte 

en la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació Estatal, publicada en el BOE de data 

02/04/09, sobre concessió de subvencions als programes d’Escoles Tallers i Casas 

d’Oficis i Tallers d’Ocupació de projectes plurirregionals.  

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 

8è. Despatx extraordinari. 

Acceptar, per unanimitat, la cessió de terrenys, amb una superfície de 52’50 m2, per a la 

ubicació d’un centre de transformació en la Partida Tancades, s/n, realitzada pels 

germans Gil Tena. 

 

9è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 12-05-10 
 

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

al Parlament Europeu del dia 07/06/09. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-05-10 

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

 



2n. Aprovar, per unanimitat, el Pressupost General de l’exercici 2009 de l’Ajuntament 

de Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 3.447.895’52 €. 

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

plantilla de personal. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, la subscripció del conveni amb l’Agència Valenciana del 

Turisme per a la compensació financera de les despeses derivades en matèria turística 

de l’any 2008. 

 

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 ORDINÀRIA DIA 11-06-09 

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

 

2n. Acceptar, per unanimitat, la cessió de vials, amb una superfície de 179’80 m2, 

sol.licitada pel Sr. Carlos Segura. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el programa i pressupost de les Festes Patronals 2009 

presentat per la Comissió de Festes amb el següent pressupost: 

- Ingressos:  139.000 € 

- Despeses: 139.000 € 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, conveni de col.laboració d’una representació de 

l’espectacle teatral “Embolics” per la companyia “Brau Blocar Teatre” en l’àmbit de l 

VIII Campanya Provincial de Teatre per a persones Majors. 

 

5è. 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. 

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 

7è. Despatx extraordinari.  

a) Ratificar, per unanimitat, decret d’alcaldia de data 14/05/09 sol.licitant la inclusió de 

l’Ajuntament en la convocatòria d’ajudes, d’acord amb l’Orde de 30/03/09, de la 

Conselleria d’Educació, destinada al manteniment de guarderies infantils de 

corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2009. 



 

b) Ratificar, per unanimitat, decret d’alcaldia de data 05/06/09, que sol.licita subvenció 

per a la realització d’actuacions de restauració i conservació d’elements del patrimoni 

etnològic, d’acord amb les bases publicades en el DOCV núm. 6019 de data 01/04/09, 

per al projecte de restauració de la xemeneia de la Fàbrica Tèxtil Julio Monfort, així 

com aprovar la memòria valorada redactada per l’Arquitecta Municipal. 

 

c) Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la “Taxa 

per instal.lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacle, atraccions o recreació, 

indústries dels carrers ambulants i rodatge cinematogràfic”. 

 

d) Donar compte de l’informe de Secretaria-Intervenció sobre el compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-07-09 

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

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, a l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) ajuda per a 

l’obra “Instal.lacions en piscina climatitzada a Vilafranca”. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, dels Fons de Compensació per al desenvolupament 

d’actuacions en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (AVEN), l’execució 

de l’obra “2ª Fase Piscina Coberta a Vilafranca”, amb un import de 63.620’69 €, IVA 

exclòs. 

 

4t. Informació sobre la denegació per part de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 

Ocupació del finançament a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva 

de Municipis de la Comunitat Valenciana del projecte “Instal.lacions en piscina 

climatitzada a Vilafranca”, amb un import finançable de 511.054 €., demanant tota la 

informació necessària sobre la possibilitat d’accions a incloure en l’esmentat Pla  

 

5è. Aprovar, per unanimitat, les bases de la convocatòria anual d’ajudes a 

organitzacions no governamentals que desenvolupen programes de col.laboració als 

països pobres, així com publicar anuncia en el BOP. 

 

6è. Adherir-se, per unanimitat, al Conveni amb l’Associació Platem per al Planeta, 

iniciativa del programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, autoritzant la 

plantació d’arbres en la zona del Pla de Mossorro. 

 



7è. Manifestar, per unanimitat, l’adhesió al Projecte “Regeneració del patrimoni rural de 

l’entorn del Penyagolosa” que l’Organització la Unió de Llauradors i Ramaders 

presenta a la convocatòria del Ministeri del Medi Ambient, Medi Rural i Marí de 

propostes dins del Marc de la Xarxa Rural Nacional. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, denominar un nou carrer en el grup de vivendes construït 

per la promotora Bellestar, SL  amb el nom de Culla. 

 

9è. Donar compte de l’estat de l’ermita de Sant Roc. 

 

10è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista que insta a la Generalitat a què 

faça efectiu el pagament de tots els deutes amb els Ajuntaments, així com que la 

Diputació Provincial s’adherisca a esta reivindicació. 

 

11è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 

12è. Despatx extraordinari. 

Aprovar, per unanimitat, la proposta de l’Alcaldia de celebrar el Ple Ordinari del mes 

d’agost el dia 24 de setembre, ja que la data prevista coincidirà amb les Festes Patronals 

i la Comissió de Festes està formada amb membres de la Corporació. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 21-07-09 

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

sessió. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a la Direcció Territorial d’Economia i Hisenda 

els recursos del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la 

Comunitat Valenciana, per un import de 511.054 € (IVA inclòs), per a l’execució de les 

obres denominades “Instal.lació de climatització de la piscina coberta per mitjà de 

geotèrmia” i “Centre de dia en la residència de la 3ª edat a Vilafranca”, així com 

aprovar la memòria explicativa de l’obra de la piscina amb un pressupost de 201.097’65 

€ i el projecte bàsic de l’obra de la residència amb un pressupost de 309.956’35 €. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-09-09 

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

 



2n. Aprovar, per unanimitat, en relació a la cessió de vials entre els carrers Vistabella, 

Salvador i Benedito i Santa Teresa efectuada pels germans Prades García, i en ocasió de 

la comprovació del replantejament de la parcel.la destinada a Centre de Dia i Residència 

de la 3ª Edat, destinar l’excés de cabuda que representava una disminució de 89’17 m2 

de la superfície propietat de les mencionades persones a sòl dotacional i a la zona de 

vials annexa a ella, així com compensar, d’acord amb l’informe de la Tècnic Municipal, 

als germans Prades García. 

 

3r. Ratificar, per unanimitat, decret d’alcaldia de data 05/08/09, que sol.licita la inclusió 

de l’obra “Piscina coberta a Vilafranca, 3ª fase” en el Pla Provincial de Cooperació a les 

Obres i Serveis per a l’exercici 2010, així com aprovar el projecte tècnic redactat per 

l’arquitecta municipal i demanar la delegació de la contractació de l’obra. 

 

4t. Donar compte de la denegació de la subvenció sol.licitada a la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre protecció, conservació i millora dels 

espais forestals de la Comunitat Valenciana per a les actuacions “Reconstrucció de murs 

de maçoneria i estabilització de talussos” i “Manteniment de sendes”. 

 

5è. Donar compte de la denegació de la subvenció sol.licitada a la Conselleria de 

Cultura, Educació i Esports sobre preservació del patrimoni de la pedra en sec en la 

Comunitat Valenciana per a l’execució de l’obra “Restauració murs de pedra en sec”, 

posant com a motiu de la denegació “no emprar tècniques tradicionals”. 

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 

7è. Despatx extraordinari. 

Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’article 7.1.A dels Estatuts del Consorci per 

al desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre Local Pública de la Demarcació de 

Morella en el sentit proposat per la Conselleria de Presidència. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRA DIA 24-09-09 

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

 

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

contractació de l’obra “Piscina Coberta 1ª Fase” mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, així com iniciar la licitació de l’obra. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar expedient de contractació d’una operació de crèdit  a 

llarg plaç per import de 45.000 €, per al finaçament parcial de les inversions previstes 



en el Pressupost de l’Ajuntament de l’any 2009, així com invitar a les entitats financeres 

col.laboradores de l’Ajuntament que presenten ofertes. 

 

4t. Donar compte del decret d’alcaldia de data 16/09/09, on delega les atribucions en 

matèria de personal, orde públic i padró d’habitants en el 1r Tinent-Alcalde, Sr. Pedro 

Manuel Salvador Pitarch. 

 

5è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i en contra del Grup Popular, 

moció del Grup Socialista que dona recolzament a la proposició de llei presentada 

mitjançant Iniciativa Legislativa Popular davant les Corts Espanyoles amb el nom de 

“Televisió sense Fronteres” 
 
6è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

 
7è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-10-09 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, proposar com a festes locals per a l’any 2010 els dies 24 de 

maig, dilluns de Pasqua de Pentecosta, i el 8 de setembre, Mare de Deu del Llosar. 

 

3r. Acceptar, per unanimitat, la cessió de terrenys dels germans Salvador Cerdà i 

Salvador Roig amb una superfície de 181’15 m2. 

 

4t. Donar compte de la resolució d’autorització del projecte “Centre de dia en la 

residència de la tercera edat”, relatiu al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva 

en Municipis de la Comunitat Valenciana, amb un import finançable de 309.956’35 € 

durant les anualitats 2009 (16.437’92 €) i 2010 (293.518’43 €). 

 

5è. Donar compte de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló, 

per import de 10.339’24 €, per a la “Instal.lació d’energia solar tèrmica en els vestidors 

del polisportiu municipal”. 

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 
7è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 



 

8è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 21-10-09 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, conveni amb la Diputació Provincial de Castelló per a 

l’execució de l’obra “Piscina coberta a Vilafranca” dins del Pla d’Instal.lacions 

Esportives 2006/2015, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 

contractació de la mencionada obra mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i 

amb diversos criteris d’adjudicació per un pressupost base de licitació de 201.742’05 €. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Condicions econòmico-administratives que han 

de regir la subhasta d’aprofitament de trufes del Mont Serra Negra i anunciar la dita 

subhasta en el BOP i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-11-09 
 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits 194.4/2009. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de 

l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, bonificant en la quota íntegra de 

l’impost els subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, 

aplicable únicament sobre l’immoble que constitueix la vivenda habitual de la família 

en què consten empadronats tots els membres de la mateixa. 

 

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

pel Servici de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans. 

 

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

l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. 

 

6è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i l’abstenció del Grup Popular, el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la contractació de l’obra 

“Centre de dia en la residència de la tercera edat”, inclosa en el Pla Especial de Suport a 

la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, amb un import 

finançable de 309.956’35 € durant les anualitats 2009 (16.437’92 €) i 2010 (293.518’43 

€), així com anomenar directora de l’obra a l’Arquitecta Municipal i coordinador de 

seguretat i salut al tècnic Sr. Víctor Ortíz. 

 



7è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria d’ajudes a 

projectes RURALTER-LEADER: segona ronda de presentació de projectes, per a les 

obres, segons memòries valorades redactades per l’Arquitecta Municipal, “Renovació 

paviment en el Polisportiu Municipal” per un import de 22.926’19 € i “Rehabilitació en 

l’alberg de Vilafranca” per un import de 43.940’57 €. 

 

8è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 

l’última Sessió Ordinària. 

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

 

10è. Precs i preguntes. 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-12-09 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, adherir-se a la “Carta de Bones Pràctiques en 

l’Administració Autonòmica i Local”, així com l’esborrany del Conveni entre 

l’Ajuntament i la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2008. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Consell de Benestar Social del dia 26/11/09 

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

governamentals: 

- Creu Roja: 1.000 € 
- Solmun: 2.158 € 
- Fiadelso: 2.506 € 
- Projecte Africa: 3.000 € 

 

5è. Acceptar, per unanimitat, la cessió de terrenys de la mercantil Promocions Bellestar 

en els carrers Ares i Culla, amb una superfície de 743’13 m2. 

 

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

l’última Sessió Ordinària. 

 

7è. Despatx extraordinari. 

Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i l’abstenció del Grup Popular, la 

moció del Grup Socialista que sol.licita que en els Pressupostos de la Generalitat 

Valenciana per al 2010 es mantinguin totes les partides i conceptes pressupostaris, 

incloses les referides al Fons per a municipis de menys de 20.000 habitants i del Fons de 

Cooperació Local de les diputacions provincials, demanant el compliment de l’acord 



entre la Generalitat Valenciana i la FVMP adoptat fa 10 anys i que mai s’ha complit i 

que aquest any que ve tampoc es complirà. 

 

8è. Precs i preguntes. 

 

 


