
ANY 2.011 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-01-11 
 
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 EMCORP 2011, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
d’acord amb la memòria “Dinamització Socioeconòmica 2011”. 
 
3r. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 
d’Ocupació Públic PAMER 2011, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
d’acord amb la memòria “Actuacions mediambientals 2011”. 
 
4t. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes de la Conselleria 
de Turisme destinades a la difusió de recursos turístics dels municipis d’interior de la 
Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2011, per a l’edició d’un DVD amb informació 
turística. 
 
5è. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
per a obres de condicionament de camins rurals en el terme de Vilafranca per a 
l’exercici 2011. 
 
6è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes, d’acord amb 
l’Orde de 10/12/10, de la  Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, 
destinades a l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa 
contra avingudes per a l’obra “Renovació Xarxa de Sanejament en carrer Serra Brusca i 
contornada”. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, el model facilitat per la Conselleria sobre compliment del 
Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel que es regulen les declaracions 
d’activitats i béns dels membres de les Corporacions Locals. 
 
8è. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Consell de Benestar Social del dia 21/12/10 
d’adjudicació de les ajudes econòmiques a les següents organitzacions no 
governamentals: 

- Creu Roja:   2.000 € 
- Adecoi:   2.000 € 
- Medicus Mundi: 2.000 € 
- Projecte Africa:  2.664 € 

 
9è. Aprovar, per unanimitat, el Conveni de col.laboració de l’Ajuntament de Vilafranca 
amb el Grup d’Acció Local Comarca Els Ports-Maestrat per al desenvolupament de les 



funcions de Responsable Administratiu Financer, que seran exercides per la Secretària-
Interventora d’este Ajuntament. 
 
10è. Informació per part del Sr. Alcalde sobre la clausura de l’abocador controlat de 
Vilafranca, fent constar la solidaritat del poble durant 16 anys. 
A més, està previst que s’instal.li una planta de transferència al poble i també es 
construirà l’Ecoparc. Queden assabentats. 
 
11è. Sol.licitar, per unanimitat, el canvi d’actuació del Fons de Compensació en el marc 
del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, destinant els diners a l’adaptació dels 
vestuaris de la piscina municipal. 
 
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 10-02-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, la pròrroga de la subvenció per a la contractació de 
l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, així com la memòria del projecte 
redactat per l’AEDL. 
 
3r. Sol.licitar, per unanimitat, la subscripció de conveni per a l’adaptació dels municipis 
turístics, Pla Marco i Millor, entre el municipi de Vilafranca i l’Agència Valenciana del 
Turisme per a la “Senyalització de la ruta dels monuments històrico-artístics del nucli 
urbà de Vilafranca”, així com aprovar la memòria valorada a l’efecte. 
 
4t. Sol.licitar, per unanimitat, a la Direcció General d’Acció Social i Majors de la 
Conselleria de Benestar Social ajuda per a l’adquisició de calaixeres i rentaplats per a la 
seua utilització en el Centre Social de la Tercera Edat i Vivenda Tutelada. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de 
l’Ús de l’Administració Electrònica conforme al model publicat per la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania. 
 
6è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 01/02/11 pel que s’aprova la liquidació 
del Pressupost de l’exercici 2010. 
Els regidors queden assabentats. 



 
7è. Donar compte del canvi de situació del polígon industrial, amb un acord per adquirir 
13.000 metres quadrats de cabuda per 60.000 euros a la zona veïna de la factoria Marie 
Claire i incloure la seua urbanització en el programa de reindustrialització del Ministeri 
d’Indústria. 
 
8è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista que demana a la Generalitat 
Valenciana una nova convocatòria de les ajudes “Salari Jove” amb les mateixes normes 
dels anys anteriors, així com instar a la Diputació Provincial de Castelló que promogui i 
doti econòmicament un pla d’ocupació juvenil per a la contractació de joves de menys 
de 30 anys en situació de desocupació en els municipis d’interior. 
 
9è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
10è. Despatx extraordinari. 
Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria de Turisme destinada a l’adequació de 
recursos turístics dels municipis d’interior de la Comunitat Valenciana per a la 
“Senyalització de la ruta dels monuments historico-artístics del nucli urbà de Vilafranca, 
així com aprovar la memòria valorada sobre el tema. 
 
11è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-03-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i l’abstenció del Grup Popular, el 
Pressupost General de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de Vilafranca, amb uns 
ingressos i despeses de 2.602.865’04 euros. 
A més, també s’aproven les Bases d’Execució del mencionat Pressupost General i la 
plantilla de personal. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, com a nombre d’habitants a data 01/01/11 la xifra de 2.550 
habitants.  
 
4t. Donar compte de l’escrit de la Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació que, en relació al personal de l’oficina agrària local, diu que no ha 
variat la situació del personal que atén la Unitat Territorial de Vilafranca. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista sobre recepció del senyal de 
TV3 a la Comunitat Valenciana. 
 



6è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista que exigeix a la Conselleria de 
Sanitat la dotació al nou Centre de Salut de Vilafranca del servici de fisioterapeuta, així 
com recordant-li la necessitat d’ampliar l’horari de la SAMU per a completar el seu 
servici 24 hores al dia. 
 
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. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-04-11 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Donar compte de la subvenció concedida pel Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme per a la urbanització de vials en la futura zona industrial per un import de 
100.000 €.  
 
3r. Comprar el terreny, amb referència cadastral 3390602YK3739S0001TM, situat en el 
carrer Ernest Lluch de Vilafranca, propietat de la Sra. María Pilar García Vives, pel 
preu de 60.000 €, per a destinar-ho a ubicació del futur polígon industrial. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista sobre la plaça de bous de 
Vilafranca. 
 
5è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
6è. Despatx extraordinari.  
Aprovar, per unanimitat, enviar escrit a la Conselleria de Governació de la Generalitat 
Valenciana indicant el desacord de l’Ajuntament amb la retallada de personal de les 
brigades d’emergència de la Generalitat Valenciana. 
 
7è. Precs i preguntes. 
 

 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 26-04-11 

 
1r. Designació dels components de les taules electorals per a les pròximes eleccions 
locals (convocades per Real Decret 424/2011, de 28 de març) i a Corts Valencianes 
(convocades per Decret 2/2011, de 28 de març). 



 
SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-05-11 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, la subscripció d’un conveni amb l’Agència Valenciana de 
Turisme per a la compensació financera. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdits 88.12011 per crèdits 
extraordinaris. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir la concessió per mitjà de diversos criteris d’adjudicació de la Piscina Municipal i 
els seus servicis auxiliars, així com disposar l’obertura del procediment d’adjudicació 
per mitjà de tramitació ordinària i publicar el corresponent anunci de licitació en el 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació d’una persona titulada 
en Magisteri, especialitat d’Educació Infantil, per a la guarderia municipal. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, el conveni de col.laboració amb la Universitat Jaume I per 
a la creació d’una seu a Vilafranca dins del programa “Campus Obert de la Universitat 
Jaume I”. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, denominar un mas del terme municipal de Vilafranca, 
situat dins de la Partida Torre Barreda, amb el nom de Mas del Pelegrí. 
 
8è. Donar compte de la posada en funcionament del programa “Aula mentor” per a 
realitzar telemàticament cursos homologats del Ministeri d’Educació. 
La Corporació queda assabentada. 
 
9è. Donar compte de la finalització de l’expedient de selecció d’un vigilant nocturn. 
La Corporació queda assabentada. 
 
10è. Donar compte de les actuacions realitzades en el futur polígon industrial. 
La Corporació queda assabentada. 
 
11è. Donar compte del deute econòmic de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament 
de Vilafranca, que té pendents de pagament un total de 671.405 euros de subvencions 
concedides durant el període 2006/2011. 
 
12è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
13è. Despatx extraordinari. 



a) Sol.licitar, per unanimitat, ajuda a la Conselleria d’Educació de la Generalitat 
Valenciana per a l’Escola Infantil de Vilafranca. 
 
b) Aprovar, per unanimitat, adherir-se al Projecte Innorural Sostenible finançat per la 
Unió Europea a través de fons FEADER. 
 
14è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 06-06-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència de la convocatòria. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, el conveni entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament 
per a la creació d’una escola infantil de primer cicle denominada “Municipal de 
Vilafranca, de titularitat municipal” en la localitat. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 08-06-11 
 

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE / DIA 11-06-11 

 
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. JAVIER PRATS FORTANET 
SR. OSCAR TENA GARCIA 
SRA. SILVIA COLOM MONFERRER 
SR. VICTOR TENA PITARCH 
SR. CRISTOBAL TRONCHO GARCIA 
SRA. MARIA TERESA GARCIA GARCIA 
SR. VALENTIN MIRAVET SALES 
SR. VICENTE MANUEL MARIN MONFORT 
SR. EMILIO VICENTE COLOM 
SRA. SOLEDAD ANDRES GOMEZ 
SR. JAIME VIVES LORENZ  

Els quals han estat proclamats regidors electes en les eleccions locals celebrades el 



passat dia 22 de maig de 2011. 
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. JAIME VIVES LORENZ, i pel de menor edat, Sra. 
SOLEDAD ANDRES GOMEZ.  
 

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. JAVIER PRATS FORTANET 
SR. OSCAR TENA GARCIA 
SRA. SILVIA COLOM MONFERRER 
SR. VICTOR TENA PITARCH 
SR. CRISTOBAL TRONCHO GARCIA 
SRA. MARIA TERESA GARCIA GARCIA 
SR. VALENTIN MIRAVET SALES 
SR. VICENTE MANUEL MARIN MONFORT 
SR. EMILIO VICENTE COLOM 
SRA. SOLEDAD ANDRES GOMEZ 
SR. JAIME VIVES LORENZ  

 
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, 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. 
 Presenten candidatures per a Alcalde: 
 -PSPV-PSOE, amb el candidat Sr. Oscar Tena García 



 -Partit Popular, amb el candidat Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 
  
Realitzada la votació, el Sr. Vicente Manuel Marín Monfort va obtindre quatre vots  
i el Sr. Oscar Tena García va obtindre sis 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 23-06-11 
 
1r. Aprovar, amb 7 vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMIS, i el vot en 
contra del Grup Popular, fixar com a règim de les sessions ordinàries el segon dilluns de 
cada mes a les 19 hores.  
 
2n. Aprovar, amb 7 vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMIS, i el vot en 
contra del Grup Popular, constituir la Junta de Govern Local, així com celebrar les 
sessions ordinàries el primer i tercer dilluns de cada mes a les dinou hores. 
 
3r.  Aprovar, per unanimitat, nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als 
següents Regidors: 

 President: Sr. Oscar Tena García 

Vocals: Sra. Silvia Colom Monferrer 

   Sr. Víctor Tena Pitarch 

   Sra. María Teresa García García 

   Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 

   Sr. Jaime Vives Lorenz 

   Sr. Javier Prats Fortanet 

4t. 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: Sr. Oscar Tena García 
Vocals:  Sra. Silvia Colom Monferrer, Sr. Cristóbal Troncho García, Sr. Valentín 
Miravet Sales, Sr. Emilio Vicente Colom, Sra. Soledad Andrés Gómez i Sr. Javier Prats 
Fortanet 
 



 -Comissió de Joventut, Cultura i Esports 
President: Sr. Víctor Tena Pitarch 
Vocals: Sr. Cristóbal Troncho García, Sra. María Teresa García García, Ser. 
Valentín Miravet Sales, Sr. Vicente Manuel Marín Monfort, Sra. Soledad Andrés 
Gómez i Sr. Javier Prats Fortanet 
 
 -Comissió de Benestar Social i Sanitat 
President: Sra. María Teresa García García 
Vocals: Sr. Cristóbal Troncho García, Sr. Víctor Tena Pitarch, Sr. Valentín Miravet 
Sales, Sr. Emilio Vicente Colom, Sr. Jaime Vives Lorenz i Sr. Javier Prats Fortanet 
  
5è. Aprovar, per unanimitat, el nomenament dels següents representants als òrgans 
col.legiats: 
 
-Consell Escolar Municipal: Sra. María Teresa García García 
     Sr. Cristóbal Troncho García 
     Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 
     Sr. Javier Prats Fortanet 
 
-Consell de la Solidaritat:  Sra. María Teresa García García 
     Sra. Silvia Colom Monferrer 
     Sr. Jaime Vives Lorenz 
     Sr. Javier Prats Fortanet 
 
-Consell Agrari Municipal:  Sr. Cristóbal Troncho García 
     Sra. Silvia Colom Monferrer 
     Sr. Emilio Vicente Colom 
     Sr. Javier Prats Fortanet 
 
-Mancomunitat Comarcal:  Titular: Sr. Oscar Tena García 
 Els Ports   Suplente: Sr. Víctor Tena Pitarch 
      
-Consorci Pou les Llargueres: Sr. Oscar Tena García 
     Sra. Silvia Colom Monferrer 
      
-Consorci Televisió Digital:  Sr. Cristóbal Troncho García 
     Sr. Valentín Miravet Sales 
      
-Municipis forestals:   Sr. Víctor Tena Pitarch 
     Sr. Javier Prats Fortanet 
  
-Junta de portaveus:   PSPV-PSOE: Sr. Oscar Tena García 
     PP: Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 
     COMPROMIS: Sr. Javier Prats Fortanet 
 



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: 

- Sr. Oscar Tena García (portaveu) 
- Sra. Silvia Colom Monferrer 
- Sr. Víctor Tena Pitarch 
- Sr. Cristóbal Troncho García 
- Sra. María Teresa García García 
- Sr. Valentín Miravet Sales 

GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
- Sr. Vicente Manuel Marín Monfort (portaveu) 
- Sr. Emilio Colom Vicente 
- Sra. Soledad Andrés Gómez 
- Sr. Jaime Vives Lorenz 

PLATAFORMA PER VILAFRANCA-COALICIÓ COMPROMÍS: 
 -     Sr. Javier Prats Fortanet 

 
7è.  a) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant els següents membres de la Junta de 
Govern Local: 

- President: Sr. Oscar Tena García  
- Vocals: Sra. Silvia Colom Monferrer, Sr. Cristóbal Troncho García, Sra. 

María Teresa García García i Sr. Valentín Miravet Sales 
 
b) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant el Tinent d’Alcalde: 

- Primer Tinent: Sra. Silvia Colom Monferrer 
 
©) Donar compte Resolució Alcaldia conferint les delegacions que s’expressen als 
Regidors que s’indiquen: 
- Servei Municipal d’Obres Públiques, Urbanisme i Hisenda: Sra. Silvia Colom 
Monferrer 
- Servei Municipal Cultura, Festes i Joventut: Sr. Víctor Tena Pitarch 
- Servei Municipal d’Educació Benestar Social, Sanitat i Gent Gran: Sra. María Teresa 
García García 
- Servei Municipal d’Esports i Desenvolupament Econòmic: Sr. Cristóbal Troncho 
García 
- Servei Municipal de Noves Tecnologies i Turisme: Sr. Valentín Miravet Sales 
- Servei Municipal de Medi Ambient: Sr. Javier Prats Fortanet 

 
8è. Aprovar, per unanimitat, nomenar Tresorera de la Corporació a la Sra. Silvia Colom 
Monferrer. 

 
9è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMIS i l’abstenció 
del Grup Popular, les següents propostes del Sr. Alcalde referents a: 

- nomenar com a càrrecs amb dedicació parcials als Regidors Sra. Silvia Colom 



Monferrer, amb una retribució mensual neta  de 1053 €,  i el Sr. Víctor Tena Pitarch, 
amb una retribució mensual neta de 629’20 €, incrementada anualment amb el 
corresponent IPC i cobrada en dotze pagues mensuals més dos extres íntegres, per una 
dedicació mínima de 30 i 20 hores setmanals, respectivament. 

- indemnitzar als membres de la Corporació per les despeses ocasionades en el 
exercici del càrrec, quan siguin efectius i prèvia justificació documental. 

- la percepció per assistències a les sessions dels òrgans de què formen part, 
sempre que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en les següents quantitats: 

  - per assistència a Ple Ordinari: 60 euros 
  - per assistència a la Junta de Govern Local: 50 euros 
  - per assistència a Comissions Informatives: 30 euros 
 

10è. Aprovar, per unanimitat, el programa i pressupost de les Festes Patronals 2011 
presentat per la Comissió de Festes amb el següent pressupost: 
- Ingressos: 179.324 € 
- Despeses: 179.324 € 
 
11è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria de l’Agència Valenciana 
de l’Energia (AVEN), sobre el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de 
la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2011, amb l'execució de l'obra "Reforma en els 
vestuaris de la Piscina Coberta-2ª fase", amb un pressupost de 76.039'19 €. 
 
12è. Sol.licitar, per unanimitat, ajuda en matèria d’Electrificació Rural-PLAVER 2011, 
a la Conselleria d’Infraestructures i Transports, per a l’obra “Transformador en el nou 
Polígon Industrial”, amb un pressupost de 60.000 € més IVA. 
 
13è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i Popular, i l’abstenció del 
Grup COMPROMIS, autoritzar a IBERDROLA DISTRUCIÓ ELÈCTRICA, SAU la 
col.locació de suports i conductors de línia eléctrica. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-07-11 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió extraordinària del dia 23/06/11. 
 
2n. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMIS, i 
l’abstenció del Grup Popular, adjudicar l’execució de l’obra “Reforma en els vestuaris 
de la Piscina Coberta a Vilafranca-1ª fase” a la mercantil JUJOSA, per un import de 
78.955’13 €. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, anomenar a la regidora Sra. María Teresa García García 
com a representant de l’Ajuntament en el Comité Local de l’Assemblea de la Creu Roja 
Espanyola. 
 



4t. Aprovar, per unanimitat, anomenar al regidor Sr. Cristóbal Troncho com a 
representant de l’Ajuntament en el Grup PORTMADER. 
 
5è. Donar compte de l’inici de les obres de millora del traçat en la carretera CV-173 des 
de la localitat fins a la Pobla del Bellestar. 
 
6è. Donar compte de la situació dels col.lectors que discorren pel Grup Francolí i pel 
carrer Independència. 
 
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. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 27-07-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança Fiscal reguladora de la Tasa pel servei de la 
Piscina Coberta Municipal. 
 
2n. Modificar, per unanimitat, la data de celebració del Ple Ordinari del mes d’agost, 
passant-la al dia 29 d’agost. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINPARIA I URGENT DIA 27-07-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència de la convocatòria. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, l’adaptació del Projecte de Modificació Puntual núm. 5 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la localitat, així com el 
corresponent Estudi d’Impacte Ambiental. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 29-08-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars per 
procediment negociat, sense publicitat i tramitació urgent per a la contractació de l’obra 



“Piscina Coberta a Vilafranca-4ª fase”, inclosa en el POYS/11 de la Diputació 
Provincial, així com disposar l’obertura del procediment d’adjudicació per mitjà 
d’invitació a tres empreses del sector capacitades per a la seua realització. 
 
3r. a) Aprovar, amb els vots a favor de tots els membres de la Corporació, la primera 
part de la Moció presentada pel Grup COMPROMIS que demana un informe tècnic que 
avali les actuacions en matèria d’ordenació del trànsit per a la cruïlla dels carrers Santa 
Teresa i Joan Baptista Penyarroja. 
b) Rebutjar, amb el vot en contra del Grup PSPV-PSOE, l’abstenció del Grup Popular i 
a favor del Grup COMPROMIS, la segona part de la Moció presentada pel Grup 
COMPROMIS que demana l’execució de la construcció de voreres els citats carrers fins 
al final del carrer Santa Teresa. 
 
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 12-09-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Donar compte de la subvenció concedida i de la nova gestió de l’escola infantil 
municipal de Vilafranca. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, la creació de l’Arxiu Històric Municipal. 
 
4t. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Popular, i l’abstenció del Grup 
COMPROMÍS, moció del PSPV-PSOE relativa als pressupostos de l’Estat Espanyol, 
Generalitat Valenciana i Diputació Provincial. 
 
5è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
6è. Despatx extraordinari. No es presenta cap tema. 
 
7è. Precs i preguntes. 

 
 
 
 



SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-10-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, amb els vots a favor del Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS, i l’abstenció 
del Grup Popular, el Compte General de l’exercici 2010 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient d’elecció del Jutge de Pau titular i 
substitut de la localitat. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, les bases de la convocatòria d’ajudes a organitzacions no 
governamentals que desenvolupen programes de col.laboració als països pobres. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, el resultat d’ingressos i gastos presentat per la Comissió de 
Festes 2011, que presenta un resultat negatiu de 43.333’80 euros. 
 
6è. Donar compte de l’adjudicació de les obres incloses en el Pla Provincial de 
Cooperació a les obres i Servicis per a l’any 2011: 
-“Millora d’accessos a la Pobla del Bellestar” a la mercantil EL REGATXAL per un 
import de 28.127’92 euros, IVA inclòs. 
-“Millora d’accessos al Mas del Llosar a la mercantil FEIGLU per un import de 
28.127’92 euros, IVA inclòs. 
-“Piscina coberta a Vilafranca-4ª fase” a la mercantil JUJOSA per un import de 
61.529’46 euros, IVA inclòs. 
La Corporació queda assabentada. 
 
7è. Donar compte per part del regidor de cultura de les gestions per a la rehabilitació en 
l’Ermita de Sant Roc. 
 
8è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista i l’abstenció dels Grups Popular i 
COMPROMÍS, la moció presentada pel Grup Socialista referent al cobrament de 
l’Impost del Patrimoni per a impulsar plans d’ocupació juvenil. 
 
9è. Aprovar, per unanimitat, la moció del Grup Socialista referent a les ajudes de la 
Diputació Provincial a la gestió dels residus sòlids urbans. 
 
10è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
11è. Despatx extraordinari.  
Aprovar, per unanimitat, recolzar la proposta del Consell Escolar Municipal i de 
l’AMPA de la localitat que exigeix a la Conselleria d’Educació de la Generalitat 
Valenciana una major dotació pressupostària i la minoració de la puntuació exigida per 
a tindre dret a les beques del menjador. 
 



12è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 24-10-11 
 
1r. Designació dels components de les taules electorals per a les pròximes eleccions a 
Corts Generals del 20 de novembre (convocades per Real Decret 1329/2011, de 26 de 
setembre). 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-11-11 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir la 
contractació de sòl urbà en eixamplament industrial. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que regulen la 
contractació per procediment negociat amb publicitat i tramitació urgent de les obres 
d’urbanització de la zona industrial. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la Modificació Puntual núm. 13 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament del municipi. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la modificación de crèdit 139.3/2011 en la modalitat de 
suplement de crèdit. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
pel servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, ratificar el Decret d’Alcaldia que aprova com a festes 
locals per a l’any 2012 els dies 28 de maig, dilluns de Pasqua de Pentecosta, i el 8 de 
setembre, Mare de Deu del Llosar. 
 
8è. Donar compte de la “VI Trobada de la Pedra en Sec”. 
 
9è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i COMPROMIS, i l’abstenció 
del Grup Popular, l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació Intermunicipal per una 
ruralitat ecosostenible entre la comarca Els Ports i el Maestrat. 
 
10è. Rebutjar, amb els vots en contra del Grup Socialista i a favor dels Grups Popular i 
COMPROMIS, la moció del Grup COMPROMIS en relació a la confecció dels 
pressupostos de l’Ajuntament per a l’any 2012. 



 
11è. Retirar per part del Grup Popular la seua moció sobre els tubs col.locats en les 
cunetes de les carreteres, ja que la Mancomunitat Comarcal Els Ports ja havia sol.licitat 
portar a terme les actuacions sobre el tema. 
 
12è. Rebutjar, amb els vots en contra del Grup Socialista, l’abstenció del Grup 
COMPROMIS, i el vot a favor grup Popular, la moció presentada pel Grup Popular 
sobre revisió total del planejament del sòl industrial. 
 
13è. Aprovar, per unanimitat, la moció del Grup Partit Popular sobre actuacions en el 
cementeri municipal. 
 
14è. Rebutjar, amb els vots en contra del Grup Socialista i a favor dels Grups Popular i 
COMPROMIS, la moció presentada pel Grup Popular sobre actuacions en el vial dret 
de l’Avinguda Llosar a l’altura del núm. 12 i en el carreró escalonat que comunica 
l’Avinguda Llosar amb el carrer Sagrat Cor. 
 
15è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista, l’abstenció del Grup 
COMPROMIS i el vot en contra del Grup Popular, la moció presentada pel Grup 
Socialista en relació als Plans Provincials de Cooperació a les Obres i Serveis de 
competència municipal per a l’any 2012. 
 
16è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
17è. Despatx extraordinari. No es presenta cap tema. 
 
18è. Precs i preguntes. 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 01-12-11 
 
1r. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Socialista, l’abstenció del Grup Compromís i 
el vot en contra del Grup Popular, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
taxa per prestació de “Servici d’Escola Infantil de primer cicle (0-3 anys) i Vivenda 
Tutelada Tercera Edat”. 
 
2n. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i l’abstenció del 
Grup Popular, la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic del “Servici per 
utilització pels particulars d’instal.lacions i materials propietatat municipal”. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic 
per “Servici de fotocopiadora i fax”. 
 



4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa 
per “Servici d’escorxador municipal”. 
 
5è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i el vot en contra 
del Grup Popular, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per 
“Utilització de les instal.lacions esportives i culturals”. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per la “Prestació del servici de retirada i depòsit de vehicles abandonats en la via 
pública”. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per “Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, tablaos i altres 
elements anàlegs amb finalitat lucrativa”. 
 
8è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
“l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres”. 
 
9è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
“l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”. 
 
10è. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança Fiscal reguladora de “l’Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica”. 
 
11è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Popular, i l’abstenció del 
Grup Compromís, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la 
“Realització de l’activitat administrativa d’expedició de documents administratius”. 
 
12è. Aprovar, per unanimitat, la imposició de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per la “Utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal per 
empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil”. 
 
13è. Aprovar, per unanimitat, la imposició de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per “Depòsit de residus inerts procedents de construcció i demolició a Vilafranca”. 
 
14è. Aprovar, per unanimitat, la quota a pagar en el rebut d’aigua per a satisfer el cànon 
pel control d’abocaments. 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 15-12-11 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’obra “Formació de Mur de Contenció en 



el carrer Cid” en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serves de competència 
municipal per a l’exercici 2012, aprovar el projecte tècnic redactat per l’arquitecta  
municipal que ascendeix a 45.000 euros i demanar la delegació de la contractació de 
l’obra.  
 
3r. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de les obres “Ampliació del dipòsit d’aigua 
potable en la Pobla del Bellestar (Mas la Pobla del Bellestar” i “Renovació barana en els 
accessos a l’entitat singular del Llosar (Mas Llosar)”, en el Pla d’Ajudes en matèria 
d’Infraestructures Municipals per a l’exercici 2012  de la Diputació Provincial de 
Castelló. 
A més, s’aproven els projectes tècnics redactats per l’Arquitecta Municipal, que 
ascendeixen cadascun d’ells a 20.000 euros, i es demana la delegació de la contractació 
de les obres. 
 
4t. Procedir a l’elecció de Jutge de Pau Titular i Substitut en votació secreta, amb el 
resultat següent: 
Sr. Enrique Nicolás Monferrer García  7 vots  
Sr. Juan Manuel Falcó Tena    2 vots 
 
5è. Adjudicar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i l’abstenció del 
Grup Popular, l’execució de l’obra “Urbanització de vials en la zona industrial a 
Vilfranca” a la mercantil JUJOSA, per un import de 244.000 euros, més 43.920 euros 
en concepte d’IVA. 
 
6è. Adjudicar, per unanimitat, 3.230 metres quadrats de sòl urbà en eixamplament 
industrial a les següents persones: 
- Rafael Monfort Artola: 700 m2 
- Javier García Miralles i Elvira Miralles Tena: 320 m2 
- Javier Martínez Sorribes: 360 m2 
- Juan Carlos Edo Badal: 600 m2 
- Automòbils Altaba, SL: 1.250 m2 
Resten 952 m2 que tornaran a licitar-se d’ací uns mesos. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Consell de Benestar Social del dia 14/12/11 
d’adjudicació de les ajudes econòmiques a les següents organitzacions no 
governamentals: 

- Creu Roja:      2.312’80 € 
- Acció sense Fronteres:   2.312’60 € 
- Mans Unides     1.726      € 
- Assemblea de Cooperació per la Pau: 2.312’60 € 

 
8è. Aprovar, per unanimitat, adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada mitjançant 
la central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló. 
 



9è. Aprovar, per unanimitat, fer una declaració institucional de solidaritat amb els 
pobles de la Banya d’Àfrica. 
 
10è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
11è. Despatx extraordinari. No es presenta cap tema. 
 
12è. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


