
ANY 2.012 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-01-12 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’obra “Accessibilitat en el Cementiri 
Municipal a Vilafranca” en la convocatòria d’ajudes i subvencions per a la promoció de 
l’accessibilitat, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, d’acord amb l’Orde 
10/2011, així com aprovar la memòria valorada redactada per l’Arquitecta Municipal 
que ascendeix a 19.984’47 €. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, desestimar la reclamació presentada per REDTEL, 
Associació d’Operadors de Telecomunicacions, a l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
taxa per l’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal a 
favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, així com l’aprovació 
definitiva de la mateixa. 
 
4t. Donar compte del deute econòmic, a data 01/01/2012, de la Generalitat Valenciana 
amb el municipi de Vilafranca, que ascendeix a la quantitat de 608.407’94 €. 
La Corporació queda assabentada. 
 
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 13-02-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, subvenció a la Conselleria de Presidència per a la difusió 
i foment de la Bústia Ciutadana i altres mecanismes de participació ciutadana per a 
l’exercici 2012. 
 
3r. Per unanimitat s’aprova definitivament la Modificació Puntual núm. 13 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de la localitat. 
 



4t. Aprovar, per unanimitat, cedir gratuïtament a la Mancomunitat Comarcal Els Ports el 
soterrani, planta baixa i primera planta de l’edifici situat en el carrer La Bassa, núm. 12 
per a la prestació de diversos serveis mancomunats per un termini de 30 anys. 
 
5è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 08/02/12 pel que s’aprova la liquidació 
dels Pressupost de l’exercici 2011. 
 
6è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMIS, i 
l’abstenció del Grup Popular, la moció del Grup Socialista que demana a la Generalitat 
Valenciana la retirada de les mesures que retallen el servei d’educació i sanitat. 
 
7è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista sobre les oficines que donen el 
servei de la Llei de la Dependència, ja que davant la situació general d’impagaments per 
part de la Generalitat Valenciana els ajuntaments no poden continuar donant el servei 
que presten als ciutadans. 
 
8è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última Sessió Ordinària. 
 
9è. Despatx extraordinari. 
El Sr. Alcalde dóna compte de la reunió que va tindre amb el Sr. Director General de 
l’Aigua de la Generalitat Valenciana per a tractar el tema de la realització de les obres 
del col.lector del carrer Independència. 
La Corporació queda assabentada. 
 
10è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-03-12 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, una declaració institucional sobre el “Dia Internacional de 
la Dona”. 
 
3r. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i el vot en contra 
del Grup Popular, el Pressupost General de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de 
Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 2.648.490’32 euros. 
A més, també s’aproven les Bases d’Execució del mencionat Pressupost i la plantilla de 
personal. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, que s’inicie l’expedient de concessió del Servei Públic 
d’Abastiment d’Aigua Potable, així com aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
que han de regir l’esmentat servei cursant invitació a tres empreses capacitades per a la 
seua prestació. 



 
5è. Aprovar, per unanimitat, el Pla Territorial front emergències del municipi elaborat 
per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Emergències, així com 
sol.licitar, en el cas de que existisca, la remissió de directrius o plans d’actuació 
específics per a que aquest Ajuntament poguera actuar en el cas que es produïra una 
gran nevada, un incendi o altres situacions d’emergència. 
 
6è. Aprovar com a nombre d’habitants a data 01/01/12 la xifra de 2509 habitants. 
 
7è. Deixar sobre la taula la moció del Grup Municipal Plataforma per Vilafranca-
Coalició Compromís sobre el 8 de març, dia internacional de la dona, ja que aquest punt 
havia estat tractat en el punt segon d’aquest mateix ple. 
 
8è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i l’abstenció del 
Grup Popular, moció del Grup Municipal Plataforma per Vilafranca-Coalició 
Compromís condemnant la brutalitat policial sobre els alumnes de l’IES Luis Vives de 
València i reclamant la dimissió/destitució de la Delegada del Govern a la Comunitat 
Valenciana. 
 
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 EXTRAORDINÀRIA DIA 28-03-12 

 
1r. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Popular, i l’abstenció del Grup 
Compromís, el Pla d’Ajust elaborat a fi d’accedir a l’operació d’endeutament prevista 
en l’article 10 del Reial Decret Llei 4/2012, per a finançar les obligacions de pagament 
abonades als contractistes a través del mecanisme extraordinari de finançament previst 
en el dit Real Decret Llei, i regulat en el Real Decret Llei 7/2012. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, canviar la data del Ple Ordinari corresponent al mes 
d’abril, ja que coincideix amb dia festiu, traslladant-la al dia 16 d’abril. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 16-04-12 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 



2n. Deixar sobre la taula, donat que la Taula de Contractació ha sol.licitat l’aclariment 
sobre alguns extrems de la proposta presentada por la mercantil FACSA, l’adjudicació, 
mitjançant concessió, del servei públic d’abastiment d’aigua potable. 
 
3r. Deixar sobre la taula, donat que era necessari l’elaboració d’una sèrie d’informes, 
l’aprovació de la modificació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la moció del Grup Municipal Socialista que demana a la 
Conselleria de Agricultura que es cobrisquen totes les places vacants de l’oficina agrària 
de la localitat, evitant el forçós desplaçament dels usuaris de una altra oficina. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la moció del Grup Municipal Plataforma per Vilafranca-
Coalició Compromís demanant l’emissió dels Plens de l’Ajuntament en la seua totalitat  
en la Televisió de Vilafranca i en la web. 
 
6è. Donar compte de l’informe de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient sobre col.locació de reixes inclinades en els passos salvacunetes de la carretera 
CV-12. 
 
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 14-05-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i l’abstenció del 
Grup Popular, el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir l’alineació, prèvia 
urbanització, de 952’15 m2 de sòl urbà en eixamplament industrial. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa 
per utilització d’instal.lacions esportives i culturals de l’Ajuntament. 
 
4t. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i l’abstenció del 
Grup Popular, l’operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals 
 
5è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Compromís, i l’abstenció del 
Grup Popular, moció del Grup Socialista Municipal sol.licitant a la Conslleria 



d’Economia, Hisenda i Ocupació la convocatòria dels programes d’ajuda per a la 
contractació de desocupats (EPAMER, EMCORP, EZOINT). 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Socialista sol.licitant a la Conselleria 
d’Educació la convocatòria d’ajudes per a les escoles infantils municipals. 
 
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 01-06-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, adjudicar a FACSA, SA la gestió del servei públic 
d’abastiment d’aigua potable. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació dels Estatuts del Consorci de la Televisió 
Digitat Terrestre. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-06-12 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, la subscripció d’un conveni per a la compensació 
financera entre l’Ajuntament de Vilafranca i l’Agència Valenciana de Turisme. 
 
3r. Sol.licitar, per unanimitat, d’acord amb l’Ordre d’ajudes econòmiques a Centres 
d’Educació Infantil, primer cicle, publicada en el DOCV núm. 6776 de data 17/05/12, 
ajuda per a l’Escola Infantil de Vilafranca. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la imposició de l’Ordenança municipal reguladora de la 
neteja i la tanca de sòl urbà. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, l’acta d’obertura d’ofertes d’alienació de metres quadrats 
de sòl urbà  eixamplament-industrial, per mitjà de procediment obert i tramitació urgent. 
 
6è. Donar compte pel Sr. Alcalde de l’operació de crèdit formalitzada en compliment 
del Real Decret Llei 4/2012, de 24 de Febrer, amb l’entitat Banc Sabadell, per un import 
de 543.280’24 €, i esperant que la Generalitat Valenciana pague totes les quantitats que 
deu i axí poder tornar l’import de l’operación de crèdit. 
 



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 25-06-12 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, cedir a Iberdrola Distribució Elèctrica SAU l’ús dels 
terrenys on s’instal.larà un Centre de Seccionament Independent i línia subterrània de 
mitja tensió on s’ha construit un edifici destinat a Residència i Centre de Dia per a 
Persones Majors. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-07-12 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, a l’Agència Valenciana de l’Energia, que convoca el fons 
de compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012, ajuda 
econòmica per import de 75.000 euros per a les següents obres: 
-“Contenció d’un Mur en el C/ Cid” per un import de 16.824’23 euros. 
-“Renovació de Barana en els Accesos a l’entitat Singular del Llosar” per un import de 
7.624’66 euros. 
-Ampliació del Dipòsit d’Aigua Potable en la Pobla de Bellestar” per un import de 
7.624’66 euros. 
-Millores en l’Eficiència de la Piscina Coberta a Vilafranca” per un import de 42.926’45 
euros. 
A més, s’aproven els proyectes tècnics redactats per l’Arquitecta Municipal. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el pressupost de les Festes Patronals 2012 presentat per la 
Comissió de Festes, anivellat en gastos i ingressos amb la quantitat de 132.460’25 €. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, els acords adoptats en el Consell Escolar Municipal del 
passat 30 de maig, en relació a les posibles conseqüències del Decret Llei de la 
Conselleria d’Educació als centres educatius de Vilafranca, amb el clar objectiu de 
defendre una educació pública i de qualitat en el nostre municipi. 
 
5è. Modificar, per unanimitat, la data de celebració del Ple Ordinari del mes d’agost, 
passant-la al dia 30 d’agost. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Municipal PSPV-PSOE sobre l’expedició 
del DNI, reclamant a la Subdelegació del Govern de Castelló que urgentment es 



desplacen a Vilafranca els serveis de renovació del DNI per a oferir aquest servei, com 
fins a la data s’ha realitzat.  
 
7è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal PSPV-PSOE i l’abstenció del 
Grup Popular, la moció presentada pels Grups Municipals PSPV-PSOE i Plataforma per 
Vilafranca-Coalició Comprimís sobre la gestió dels monts públics i privats de 
Vilafranca. 
 
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 EXTRAORDINÀRIA DIA 25-07-12 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdit en la modalitat de Crèdit 
Extraordinari i Suplement de Crèdit. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 30-08-12 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS, I 
l’abstenció del Grup Popular, el Compte General de l’exercici 2011. 
 
3r. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS, i l’abstenció 
del Grup Popular, la moció del Grup Municipal PSPV-PSOE sobre modificar 
l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per valorització i eliminació de residus urbans 
del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de la Zona I. 
 
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 ORDINÁRIA DIA 10-09-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Modificar, per unanimitat, la data de celebració del Ple Ordinari del mes d’octubre, 
passant-la al dia 15 d’agost. 
 
3r. Donar compte sobre l’estat de l’edifici on s’alberga la casa quarter de la guàrdia 
civil. 
 
4t. Donar compte de les gestions realitzades amb la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre sobre la millora d’abastiment d’aigua potable a 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, el Plec de Clàusules Administratives que, per mitjà de 
procediment obert i tramitació urgent, han de regir l’alienació de 1.126 m2 de sòl urbà 
en eixamplament-industrial 
 
7è. Precs i preguntes.  
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 15-10-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, la pròrroga de la subvenció per a la contractació del 
AEDL per un període d’un any. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, com a festes locals per a l’any 2012, el 28 de març, dijous 
Sant, i el 20 de maig, dilluns de Pasqua de Pentecosta. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa 
per “Utilització de les instal.lacions esportives i culturals”. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la Modificació Puntual núm. 14 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament Urbanístic del municipi. 
 
6è. Adjudicar, per unanimitat, 490 m2 de sòl urbà en eixamplament-industrial al sr. 
Rafael Monfort Artola. 
 



7è. Donar compte per la regidora d’educació de l’inici del curs escolar 2012-13. La 
Corporació queda assabentada. 
 
8è. Donar compte del canvi d’ubicació de la casa quarter de la Guàrdia Civil, donat 
l’estat de deteriorament que presenta l’actual, a l’edifici de l’antic Centre de Salut. 
 
9è. Informació per part del regidor de festes de que enguany no hi han majorals per a la 
celebració de la festa de Sant Antoni. La Corporació queda assabentada. 
 
10è. Aprovar, per unanimitat, moció del Grup Municipal PSPV-PSOE sobre el 
pagament del deute de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament de Vilafranca, així 
com dels interessos que es generen pels préstecs sol.licitats. 
 
11è. Aprovar, per unanimitat, la creació d’una comissió que tingue com a objecte 
l’estudi sobre el tema de projectes d’investigació d’hidrocarburs en la província de 
Castelló. 
A més, no és aprovada la moció del Grup Municipal Plataforma per Vilafranca-Coalició 
Municipal Compromís sobre projectes d’investigació d’hidrocarburs en la província de 
Castelló, amb cinc vots en contra corresponents al Grup Popular i al sr. Alcalde, cinc 
abstencions corresponents a la resta dels membres del Grup Socialista i un vot a favor 
del regidor del Grup Municipal Compromís. 
 
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 12-11-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, les bases de la convocatòria d’ajudes a organitzacions no 
governamentals que desenvolupen programes de cooperació en països en via de 
desenvolupament. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el resultat d’ingressos i gastos presentats per la Comissió 
de Festes de 2012 que presenta un balanç positiu de 4.770’56 €: 
- Ingressos: 130.798’73 € 
- Gastos: 126.028’17 € 
 
4t. Donar compte del funcionament de la piscina climatitzada. 
La Corporació queda assabentada. 



 
5è. Aprovar, per unanimitat, recolzar el manifest presentat per l’escola taller de la 
Mancomunitat Comarcal Els Ports. 
 
6è. Donar compte per part de la Secretària dels Decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’última sessió ordinària. 
 
13è. Despatx extraordinari. 
Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que han de regir 
l’alienació, prèvia urbanització, de 636 m2 de sòl urbà en eixamplament-industrial. 
 
14è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-12-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, l’acta d’obertura d’oferta d’alineació de metres quadrats de 
sòl urbà en eixamplament-industrial, mitjançant procediment obert, adjudicant 350 m2 
al Sr. Vicente Colomer Sancho. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, denominar el carrer que ha sigut urbanitzat per a ubicar el 
Polígon Industrial com a carrer La Fos. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació puntual núm. 14 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Vilafranca. 
 
5è. Sol.licitar, per unanimitat, a l’Excelentíssima Diputació Provincial de Castelló 
l’ubicació d’un Parc de Bombers a Vilafranca. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, proposta d’acord dels grups municipals amb representació 
en l’Ajuntament de Vilafranca sobre la fractura hidràulica que declara la prohibició 
d’utilitzar en tot el terme municipal la tècnica del fracking o fractura hidràulica. 
 
7è. Donar compte, amb motiu del 25 de novembre, del manifest sobre el Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. 
 
8è. En relació amb la reducció de la quantitat econòmica del fons de compensació del 
plà eòlic de la comunitat valenciana per l’exercici 2013, s’aprova, per unanimitat, 
sol.licitar de la Generalitat Valenciana la totalitat de l’import que correspon a 
l’Ajuntament de Vilafranca. 
 



9è. Donar compte del pagament al Banc Sabadell del interessos que ascendiesen a la 
quantitat de 15.942’32 € en cumpliment del Real Decret llei 4/2012, sobre pagament a 
proveïdors, i que deriven de subvencions no abonades per la Generalitat Valenciana. 
 
10è. Sol.licitar, per unanimitat, al Govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana la 
modificación de la Resolució de 13 de juliol de 2012 i l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, 
que regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a la 
dependencia, per a mantindre les prestacions que la Llei otorgava, i la consignació dels 
recursos econòmics necessaris per als pressuposts generals i autonòmics de l’any 2013. 
 
11è. Per problemas informàtics ha estat imposible fer còpia dels decrets, dels quals es 
donarà compte en el pròxim Ple. 
 
12è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
13è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 21-12-12 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, la ratificació de la urgencia de la convocatoria. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, la no disponibilitat del crèdit pressupostari equivalent a 
l’import de la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre pel personal 
funcionari i laboral municipal. 
 


