
ANY 2.013 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-01-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria de Presidència subvenció destinada al 
sosteniment de despeses corrents (material d’oficina, consum d’electricitat, telèfon, gas, 
etc.) per a l’exercici 2013 en municipis amb població inferior a 3000 habitants. 
 
3r. Ratificar, per unanimitat, el Decret del Sr. Alcalde de data 12/12/12 sobre la cessió 
d’una part de l’antic centre de salut a la Direcció General de la Guàrdia Civil per a 
traslladar l’actual lloc de la caserna de la guàrdia civil. 
 
4t. Ratificar, per unanimitat, el Decret del Sr. Alcalde de data 28/12/12 referent a 
aprovar la proposta del Consell de Benestar Social del dia 28/12/12 d’adjudicació de les 
ajudes econòmiques a les següents organitzacions no governamentals: 
- Creu Roja:   1.000 € 
- Acció sense Fronteres: 1.000 € 
- Mans Unides:  1.000 € 
- Fundació Vicente Ferrer: 3.792’05 € 
- Escoles pel món:  1.871’95 € 
 
5è. Sol.licitar, per unanimitat, la interrupció de la prescripció dels deutes pendents de la 
Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
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 11-02-13 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació puntual núm. 15 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament del municipi. 
 



3r. Aprovar, per unanimitat, el Plec de clàusules Tècnic-Administratives per a la 
concessió de l’aprofitament de tòfones Serra Negra UP-42., així com anunciar la 
referida subhasta en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de les següents obres en el Pla 
Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de la Diputació Provincial per a l’any 
2013: 
- Pedania de la Masia Llosar: “Formació de barana i reasfaltat en els accessos al nucli 
rural del Llosar”, amb un pressupost de 21.461’35 euros. 
- Pedania de la Pobla del Bellestar: “Ampliació de dipòsit d’aigua potable, 2ª fase”, amb 
un pressupost de 21.461’35 euros. 
-Nucli urbà de Vilafranca: “Pavimentació de voreres en el carrer Corts Valencianes”, 
amb un pressupost de 47.669’88 euros. 
A més, s’aproven els Projectes Tècnics redactats per l’Arquitecta Municipal i sol.licitar 
la delegació de la contractació de les obres. 
 
5è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 08/02/2013 pel que s’aprova la 
liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2011. 
 
6è. Per la Secretària-Interventora es dona compte de l’Informe sobre el seguiment del 
Pla d’Ajust en compliment del Real Decret Llei 4/2012. 
 
7è. Pel sr. Alcalde s’informa sobre la convocatòria de subvencions de la Conselleria de 
Benestar Social per concertar places per a les Residències de la 3ª Edat i Centres de Dia. 
A més, comenta que al Fundació Geron sol.licitarà ajuda per a la Residència de la 3ª 
Edat i Centre de Dia a Vilafranca. 
 
8è. Aprovar, per unanimitat, la moció del Grup Municipal Partit Popular sobre el servei 
de recollida a domicili dels residus destinats a l’ecoparc, amb l’esmena presentada pel 
Grup Municipal Socialista que demana la col.laboració de la Diputació Provincial i del 
Consorci per a posar un servei de recollida a domicili a aquells veïns que ho sol.liciten 
per no poder realitzar ells mateixos el lliurament a l’ecoparc. 
 
9è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, 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 25-02-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal Socialista que 
demana una rectificació davant la decisió de la Conselleria de Sanitat d’eliminar la 



unitat SAMU amb base a Vilafranca, estudiar la presentació d’una denúncia davant els 
tribunals de Justícia perquè es protegisca el dret de la salut i iniciar una campanya de 
replegada de signatures per tal de exigir la permanència de la SAMU. 
 
2n. 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 2013 de l’Ajuntament de 
Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 2.108.765’37 euros. 
A més, també s’aproven les Bases d’Execució del mencionat Pressupost i la plantilla de 
personal. 
 
3r. Acceptar, per unanimitat, la cessió que formula Dª. María José Olaria Colomer de 
663’12 m2 que seran destinats a vials situats en el carrer Miralles del Carro, núm. 34, 
amb referència cadastral 2994101YK3729S0001RL. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-03-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’article 4, quota tributària, de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del Servei de Piscines. 
 
3è. Aprovar com a nombre d’habitants a data 01/01/13 la xifra de 2415 habitants. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la moció del PSPV-PSOE sobre el servei d’atenció mèdica 
urgent amb seu a Vilafranca, sol.licitant a la Conselleria de Sanitat que rectifiqui la 
reducció de 2 hores diàries de SAMU a partir de l’1 de març i demanant una ampliació 
horària per a cobrir les 24 hores del dia. 
 
5è. Per la Tinent d’Alcalde es dona compte de les actuacions realitzades a conseqüència 
del temporal de neu sofert en els últims dies. 
La Corporació queda assabentada. 
 
6è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, 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 08-04-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 25/02/13 i 11/03/13. 
 



2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació puntual núm. 15 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Vilafranca. 
 
3r. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS i l’abstenció 
del Grup Popular, el Compte General de l’exercici 2012. 
 
4t. Donar compte de les bases per a la concessió de beques de formació en el marc de 
pràctiques de la Diputació Provincial de Castelló. 
 
5è. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups PSPV-PSOE i COMPROMIS i l’abstenció 
del Grup Popular, la moció del Grup Municipal PSPV-PSOE sobre la nova regulació 
del govern i l’administració local. 
 
6è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, 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 13-05-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec particular de clàusules Tècnic-Facultatives que ha 
de regir la subhasta d’aprofitament de tòfones del Monte Serra Negra UP-42. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, la imposició de l’Ordenança fiscal i reguladora de la venda 
no sedentària en el terme municipal de Vilafranca. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, les bases que regulen la subvenció econòmica per a 
l’abonament de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a persones 
aturades amb baix nivell de renda. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdit nº 48.1/2013 en la modalitat de 
suplement de crèdit. 
 
6è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, 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 27-05-13 
 

1r. Acceptar, per unanimitat, la cessió de 33’60 m2, destinats a vial públic, en el carrer 
Peiró Escala, 64 i amb referència cadastral 3291806YK3739S0001HM, realitzada per 
Antonio Monferrer Guardiola. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, cedir gratuïtament i lliure de càrregues a Iberdrola 
Distribució Elèctrica, SAU l’ús de 33’60 metres quadrats de sòl al voltant del centre de 
transformació situat al carrer La Fos, s/n. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-06-13 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar subvenció a la Diputació Provincial de Castelló 
per a l’execució del projecte “Actuacions per a la millora de les condicions de 
reproducció de tres espècies d’aus (mastegatatxes, xot i raspinell comú) en el paratge 
natural municipal de Palomita, d’acord amb la memòria per un import de 6.900 euros. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el pressupost de les Festes Patronals 2013 presentat per la 
Comissió de Festes, anivellat en gastos i ingressos amb la quantitat de 72.410 €. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, les al.legacions formulades a les Normes de Gestió dels 
Espais Red Natura 2000. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la Declaració Institucional Vilafranca Solidària. 
 
6è. Aprovar, per unanimitat, comprar 130 m2 de terreny situat al polígon 17, parcel.la 4, 
amb referència cadastral 12129A017000040000EH, propietat d’Explotacions Agrícoles 
Vielsa, SA, per un preu de 2.500 euros, per a destinar-los a la construcció d’un dipòsit 
d’aigua potable en la Pobla de Bellestar. 
 
7è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, 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 08-07-13 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 27/05/13 i 10/06/13. 



 
2n. Aporvar, per unanimitat, sol.licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una 
ajuda per a l’Escola Infantil de Vilafranca a l’empar de l’Ordre d’ajudes econòmiques a 
Centres d’Educació Infantil, primer cicle, publicada en el DOCV nº 7055 de data 
27/06/13. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, el Conveni de col.laboració entre l’Excelentíssima 
Diputació Provincial de Castelló i l’Ajuntament de Vilafranca sobre el manteniment i 
posada en valor de la Plaça de Bous de Vilafranca. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la imposició de l’Ordenança municipal reguladora de la 
declaració responsable per a l’execució d’obres menors, comunicació ambiental, canvi 
de titularitat d’activitats i comunicació prèvia a l’obertura d’una activitat en el municipi. 
 
5è. Donar compte de l’escrit de la Direcció Territorial d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient sobre la neteja en els montes del terme municipal de Vilafranca, en el 
qual es manifesta que a data d’avui la Conselleria no disposa de cap partida 
pressupostària que permeti escometre els treballs ni cap tipus de brigada forestal per 
realitzar-los. 
 
6è. Donar compte de la constitució del Consell Municipal Escolar. 
 
7è. Modificar, per unanimitat, la data de celebració del Ple Ordinari del mes d’agost, 
passant-la al dia 1 d’agost. 
 
8è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, 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 01-08-13 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2n. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació la pròrroga de la subvenció per a la contractació de l’AEDL per un període 
d’un any. 
 
3r. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 
d’Ocupació Pública EZOINT 2013, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació , d’acord amb la memòria “Dinamització Socioeconòmica 2013”. 
 



4t. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria d’ajudes del Programa 
d’Ocupació Pública EMCORP 2013, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació, d’acord amb la memòria “Dinamització Socioeconòmica 2013”. 
 
5è. Adjudicar, per unanimitat, l’execució de l’obra denominada “Formació de voreres 
en el carrer Corts Valencianes” a la mercantil JUJOSA, SA, per un import de 43.185’48 
euros. 
 
6è. Donar compte sobre el pla de pagament de proveïdors aprovat per Real Decret Llei 
8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers. 
 
7è. Donar compte de la resolució adoptada per la Direcció General de Persones amb 
Discapacitat i Dependència de la Conselleria de Benestar Social per la que es concedeix 
l’autorització administrativa de funcionament al centre residencial i de dia per a 
persones majors dependents denominat “Residència i Centre de Dia per a persones 
majors dependents de Vilafranca”, de la qual és titular la “Fundación Gerón”, restant 
únicament que la Conselleria concertés les places, o almenys la meitat d’elles, per a 
posar en funcionament la Residència. 
 
8è. Donar compte de la proposta de resolució dictada per la Subdirecció General de 
Protecció del Patrimoni Històric per la qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilafranca 
una subvenció d’11.000 euros per executar l’Estudi, Documentació Integral i Elaboració 
d’un Pla de Gestió de l’Abric de la Covatina del Tossalet del Mas de la Rambla o Abric 
del Barranc de les Carabasses. 
 
9è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, dels Decrets 
d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 
 
10è. Despatx extraordinari.  
Per part del Sr. Alcalde s’informa que ha tingut coneixement a través del Consell 
Escolar de Vilafranca que la Generalitat ha eliminat el mòdul formatiu de Gestió 
Administrativa a l’IES, tenint la intenció de sol.licitar una reunió amb el Secretari 
Autonòmic d’Educació amb la finalitat de que reconsidere aquesta decisió, de lo qual es 
donarà compte al Ple. 
El Sr. Jaime Vives li manifesta al Sr. Alcalde que té tot el suport del Partit Popular de 
Vilafranca, ja que no pot desaparèixer aquest mòdul. 
 
11è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-09-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior. 
 



2n. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar subvenció a la Diputació Provincial de Castelló 
per a la millora de l'eficiència energètica en instal.lacions d'enllumenat públic, exercici 
econòmic 2013, amb un pressupost que ascendeix a 19037'16 euros, IVA inclòs. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar a l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial , d'acord amb el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la 
Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013, ajuda econòmica per un import de 62500 
euros, IVA inclòs, per a l'execució de l'obra denominada "Reducció del got i substitució 
de les canonades de proveïment d'aigua en la piscina descoberta", així com aprovar el 
projecte tècnic redactat per l'Arquitecta Municipal. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la proposta d'accions del grup municipal socialista per a 
exigir la permanència del mòdul administratiu en l'IES de Vilafranca, que consisteix en 
la recollida de signatures en contra de l'eliminació del mòdul i, si en unes setmanes no 
rebem una resposta favorable, la celebració d'una manifestació, tal como vam fer quan 
es volia eliminar el SAMU. 
 
5è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia, dels Decrets 
d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 
 
6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
7è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 01-10-13 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència de la convocatòria. 
 
2n. Informació sobre el Pla de pagament a proveïdors, d'acord amb el Real Decret Llei 
8/2013, de 28 de juny, referent al préstec que per subvencions per obres té atorgada la 
Conselleria a favor de l'Ajuntament per import de 543.280'24 euros, acordant no 
suprimir esta factura per complir amb els requisits del citat Real Decret Llei. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-10-13 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió de data 09/09/2013. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, les Bases de la convocatòria anual d'ajudes a 
organitzacions no governamentals que desenvolupen programes de col.laboració als 
països en vies de desenvolupament. 
 
3r. Aprovar, per unanimitat, com a festes locals per a l'any 2014, el 9 de juny, dilluns de 
Pascua de Pentecosta, i el 8 de setembre, Mare de Déu del Llosar. 



 
4t. Aprovar, amb el vot a favor dels grups municipals PSOE i Compromís, i amb 
l'abstenció del grup Popular, la modificació de crèdit núm. 149.3/2013. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
per l'utilització de les instal.lacions esportives i culturals de l'Ajuntament. 
 
6è. Informació sobre que no hi ha majorals per a la celebració de la festa de Sant Antoni 
Abad 2014. 
 
7è. Donar compte de l'inici del curs escolar 2013-14 per part de la regidora d'Educació. 
La Corporació queda assabentada. 
 
8è. Donar compte del resultat econòmic de les festes patronals 2013. 
 
9è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSOE i Compromís, i 
l'abstenció del grup Popular, la Declaració contra el Projecte de Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local. 
 
10è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l'extracte, 
de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 
 
11è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
12è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-11-13 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 27/05/13 i 10/06/13. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost 
sobre Béns immobles de naturalesa urbana. 
 
3r. Acceptar, per unanimitat, la cessió de 6'76 m2, que seran destinats a vials, situats en 
el C/ Costeres Eres, nº 7, amb referència cadastral 2690206YK3729S0001AL, per part 
de  la Sra. Angeles Bono Miralles. 
 
4t. Aprovar, per unanimitat, la proposta de nomenar com a representant de l'Ajuntament 
en el Consell Escolar de l'Institut d'Educació Secundària de la localitat a María Teresa 
García García. 
 
5è. Donar compte del deute de la Generalitat Valenciana a l'Ajuntament de Vilafranca 
que ascendeix a 783.781'19 euros. 
La Corporación queda assabentada. 



 
6è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i 
Plataforma per Vilafranca-Compromís sobre el tancament de RTVV. 
 
7è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l'extracte, 
de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 
 
8è. Despatx extraordinari. 
Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que haurà de regir en el 
procediment obert mitjançant tramitació ordinària per a l'adjudicació de l'explotació del 
complex "Piscines municipals i dels serveis auxiliars". 
 
9è. Precs i preguntes. 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-12-13 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior. 
 
2n. Aprovar, per unanimitat, l'adjudicació a l'entitat Esport i Diversió, CB, de la gestió 
del complex "Piscines municipals i els seus Serveis Auxiliars". 
 
3r. Adjudicar, per unanimitat, les ajudes convocades, per import de 5.664 euros, a 
l'ONG Nous Camins per a portar a terme el projecte "Treball de carrer amb xiquets/es i 
adolescents en risc, per prevenir i/o detenir la seva estada al carrer". 
 
4t. Nomenar a D. Víctor Tena Pitarch i a D. Oscar Tena García com a representants de 
l'Ajuntament en la Comissió de seguiment del conveni de col.laboració per al 
manteniment i utilització de la plaça de bous. 
 
5è. Aprovar, per unanimitat, denominar "Mas de Pelegrí" a la masia situada en la 
Partida Masía Rambla, parcel.la 69 del poligon 4. 
 
6è. Donar compte per part de la Secretària, mitjançant lliurament de còpia de l'extracte, 
de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària. 
 
7è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 
 
8è. Precs i preguntes. 
 
 

 

 
 


