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ANY 2.014 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-01-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió de data 09/12/13. 

 

2n. Aprovar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i l'abstenció del grup 

municipal Partit Popular, el Pressupost General de l'exercici 2014 de l'Ajuntament de 

Vilafranca, amb uns ingressos i despeses de 2.048.577 euros. 

A més, també s'aproven les Bases d'Execució del mencionat Pressupost i la plantilla de 

personal. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l'article 4 de l'Ordenança Fiscal 

reguladora de la Taxa per la prestació del Servei de Piscines. 

 

4t. Deixar sobre la taula, ja que no s'havia pogut ultimar l'expedient, l'aprovació de la 

modificació de l'Ordenança reguladora del Preu Públic del servei per utilització pels 

particulars d'instal.lacions i materials de propietat municipal. 

 

5è. Deixar sobre la taula, donat que es considerava necessari que fos objecte d'estudi en 

la pertinent comissió informativa, l'autorització per a tinença de cavalls sense ànim de 

lucre en aquest terme municipal. 

 

6è. Aprovar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i l'abstenció del grup 

municipal Partit Popular, autoritzar a la Mancomunitat Comarcal Els Ports l'ús del 

paratge natural municipal Palomita per escometre les pràctiques dels cursos que puguin 

sol.licitar-se a través de la Formació Ocupacional a Distància, sense perjudici de 

qualsevol altra autorització, permís i/o llicència que els fos exigible. 

 

7è. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 

Alimentació i Aigua subvenció destinada al sosteniment de despeses corrents (material 

d'oficina, consum d'electricitat, telèfon, gas, etc.) per al període comprés entre l'1 de 

gener i el 31 de març de 2014 en municipis amb població inferior a 3.000 habitants. 

 

8è. 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. 

 

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

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 03-02-14 
 
1r. Concedir, per unanimitat, la Medalla de la Vila a l'Unió Musical de Vilafranca. 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-02-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió de data 13/01/14. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el projecte denominat "Perforació de sondeig 

d'investigació, en el barranc de La Parreta, per a proveïment urbà a Vilafranca", per un 

import de 217.547'29 €, IVA inclòs, sol.licitant a la Diputació Provincial de Castelló la 

inclusió en la convocatòria d'ajudes per a la garantia del proveïment d'aigua potable a 

municipis de la província de Castelló de l'exercici 2014. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Reglament de Gestió del Servei Públic d'Aigua Potable 

referent a la regulació de les relacions entre l'entitat que presta el servei de 

subministrament domiciliari d'aigua potable i els abonats, assenyalant els drets i 

obligacions bàsiques de cadascuna de les parts. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, adherir-se al Conveni de col.laboració signat entre la 

Diputació Provincial de Castelló i el Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de la 

Comunitat Valenciana, mitjançant el qual es presten serveis tècnics als ajuntaments i 

que en el cas de Vilafranca permetria la redacció d'un projecte sobre la instal.lació 

elèctrica de l'edifici de la Casa de Cultura. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, recolzar la proposta formulada pel Consell Escolar 

Municipal de Vilafranca en el sentit de sol.licitar al Servei Territorial de la Conselleria 

d'Educació la creació dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i 

d'Atenció a persones en situació de dependència en l'IES Vilafranca. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, cedir l'ús del Camp de Tir, situat en la Partida Pla de 

Mosorro, al Club de Caçadors"La Villafranquina" durant un període de tres anys per a 

la realització de les activitats que li són pròpies i sense perjudici de qualsevol altre 

permís i/o llicència de qualsevol altra administració pública que li resultessin exigibles. 

 

7è. Sol.licitar, per unanimitat, a la Diputació Provincial de Castelló assessorament 

jurídic per demandar davant la jurisdicció contenciós-administrativa a la Generalitat 

Valenciana per l'impagament del deute i dels interessos generats. 

 

8è. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10/02/2014 pel que s'aprova la 

liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2011. 

 

9è. Rebutjar, amb el vots en contra del grup municipal PSPV-PSOE, l'abstenció del 

grup municipal Plataforma per Vilafranca-Coalició Compromís i a favor del grup 



 

Avgda. del Llosar, 26 – 12150 VILAFRANCA – CASTELLÓ – Tel. 964 44 10 04 – Fax: 964 44 01 83 
vila@ajuntamentdevilafranca.es – www.ajuntamentdevilafranca.es 

 

municipal PP, la moció presentada pel grup municipal PP sobre la rehabilitació i ús de 

l'antic quarter de la guàrdia civil. 

 

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 24-02-14 
 

1r. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Plataforma per 

Vilafranca-Coalició Compromís, i l'abstenció del grup municipal PP, presentar recurs en 

defensa de l'autonomia local contra la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local. 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-03-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 03/02/14, 10/02/14 i 

24/02/14. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, l'adhesió al Conveni Marco signat entre la Generalitat 

Valenciana, a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i 

l'entitat "Ecoembalajes España, SA", de data 10/12/13. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, com a nombre d'habitants a data 01/01/14 la xifra de 2370 

persones. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització de 

locals de titularitat municipal. 

 

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

turístics, Pla Millor, entre aquest municipi i l'Agència Valenciana del Turisme, per a la 

"Reposició de panells en les tres Rutes del Museu de la Pedra en Sec de Vilafranca". 

 

6è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió del municipi en la convocatòria del Pla de 

Millora de l'Eficiència Hídrica de la Diputació Provincial de Castelló per als municipis 

de la província de Castelló, 2014-15, per a l'elaboració de l'Estudi d'Eficiència Hídrica 

d'aquest municipi i l'execució de l'obra "Perforació de sondeig d'investigació, en el 

barranc de la Parreta, per a proveïment urbà a Vilafranca", per un import de 217.547'29 

euros, IVA inclòs. 
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7è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió en la convocatòria del Pla per a l'adequació 

d'instal.lacions municipals de la Diputació Provincial de Castelló 2014-15 per a 

l'elaboració del projecte ambiental d'obtenció de la Llicència d'obertura de l'Edifici 

Polivalent i de la Casa de la Cultura. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, la Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de la 

Dona Treballadora. 

 

9è. 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. 

 

10è. Despatx extraordinari. 

Manifestar, per unanimitat, la voluntat de continuar sent els titulars dels terrenys i de les 

instal.lacions de sanejament i depuració executades en l'estació depuradora d'aigües 

residuals d'aquest municipi, així com l'adhesió al Conveni de 30/09/92 i a l'Addenda al 

mateix de 31/07/97 signats entre la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la 

Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló per a l'execució 

d'infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals de la Comunitat 

Valenciana. 

 

11è. Precs i preguntes. 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-04-14 
 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, les Bases que regulen la convocatòria del Premi Anual 

“Explorador Andrés” mitjançant concurs de treballs final de grau i treballs final de 

màster relacionats amb el municipi de Vilafranca. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, subvenció de la Diputació Provincial de Castelló, d’acord 

amb la convocatòria per a la realització d’auditories energètiques a municipis de la 

província, amb la inclusió de l’actuació “Auditoria energètica del Sector 6 de 

l’Enllumenat Públic de Vilafranca”, que té un pressupost de 850 €, iva no inclòs. 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, subvenció de la Diputació Provincial de Castelló, d’acord 

amb la convocatòria per a la millora d’Eficiència Energètica en instal.lacions 

d’enllumenat públic, amb la inclusió de l’actuació “Millora Energètica Sector 6 

Enllumenat Públic de Vilafranca amb tecnologia led”, que té un pressupost de 

17.885’80 €, iva no inclòs. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, incloure la parcel.la 9001 del polígon 26 de Vilafranca, 

terreny on es situarà la perforació del nou pou, en l’inventari de béns de l’Ajuntament. 
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6è. Aprovar, per unanimitat, la Declaració Institucional Vilafranca Solidària 2014. 

 

7è. Donar compte de la denegació de la Diputació Provincial de Castelló 

d’assessorament jurídic per demandar a la Generalitat Valenciana per l’impagament del 

deute que ascendeix a 733.250’76 € i interessos generats dels que ja s’han pagat 

49.204’77 € i els de l’any en curs que ascendeixen a 66.410’89 €. 

La Corporació queda assabentada. 

 

8è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Plataforma per 

Vilafranca-Coalició Compromís i amb l’abstenció del grup Partit Popular, la moció 

presentada pel grup municipal PSPV-PSOE que sol.licita la derogació del nou 

copagament als discapacitats i depenents. 

 

9è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Plataforma per 

Vilafranca-Coalició Compromís i amb l’abstenció del grup municipal Partit Popular, la 

moció presentada pel grup municipal Plataforma per Vilafranca-Coalició Compromís 

per a la constitució d’una taula d’àmbit autonòmic per a control del desenvolupament i 

aplicació i aplicació de la llei de reforma local 27/2013. 

 

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 EXTRAORDINÀRIA DIA 28-04-14 
 
1r. Designació dels components de les taules electorals per a les pròximes eleccions al 

Parlament Europeu del 25 de maig (convocades per Real Decret 213/2014, de 31 de 

març). 

 

2n. Aprovar, amb els vots a favor dels Grups Socialista i Partit Popular, i amb el vot en 

contra del Grup Plataforma per Vilafranca-Coalició Compromís pel motiu de la postura 

adoptada per la Generalitat i la Diputació de Castelló de no ajudar a aquest municipi en 

l'obra, el projecte denominat "Perforació de sondeig d'investigació per a l'abastiment de 

Vilafranca (Pda. La Parreta) redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports Dª. Ana 

Monferrer Escuder, per un import de 173.079 euros, iva no inclòs. 

A més, les obres seran realitzades directament per FACSA, concessionari del servei 

públic d'abastiment domiciliari, i el finançament serà a càrrec de la quota per inversions 

hidràuliques. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-05-14 
 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, els Plec de Condicions Econòmic-Administratives 

Particulars que regiran les subhastes dels aprofitaments de pastures dels Montes 

Bovalar, Palomita i Serra Negra. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de les següents obres en el Pla Provincial de 

Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal de la Diputació Provincial 

de Castelló per als exercicis 2014-2015: 

a) Nucli de Vilafranca 
-Exercici 2014: “Construcció de l’estructura del gimnàs”, amb un pressupost de 

54.205’21 € 

-Exercici 2015: “Pavimentació del carrer Miralles del Carro”, amb un pressupost de 

210.563’34 € 

b) Pedania Masia Llossar 

-Exercici 2014: “1ª fase – Reposició barana i reasfaltat”, amb un pressupost de 

21.461’35 € 

-Exercici 2015: “2ª fase – Reposició barana i reasfaltat”, amb un pressupost de 

21.461’35 € 

 c) Pedania de la Pobla del Bellestar 

-Exercici 2014: “1ª fase – Empedrat pista accés”, amb un pressupost de 21.461’35 € 

-Exercici 2015: “2ª fase – Empedrat pista accés”, amb un pressupost de 21.461’35 € 

A més, s’aproven els projectes tècnics redactats per l’Arquitecta Municipal i es demana 

la delegació de la contractació de les obres. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, modificar les Bases que regulen la convocatòria del Premi 

Anual “Explorador Andrés”. 

 

5è. Donar compte de la reunió de l’Alcalde amb el Director General de Formació sobre 

la supressió de cicles formatius de l’IES, convocant urgentment al Consell Escolar per a 

determinar les mesures a adoptar. 

El grup Popular dona suport a les mesures que s’adopten per mantenir l’educació, la 

SAMU 24 hores i la Residència de la 3ª edat a Vilafranca 

La Corporació queda assabentada. 

 

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. 

Aprovar, per unanimitat, el canvi d’obra a incloure en la convocatòria de subvencions 

del Pla de Millora d’Eficiència Hídrica, sol.licitant subvenció per a l’Equipament del 

Pou Parreta IV d’acord amb la memòria que ascendeix a 56.876’43 € iva inclòs. 

 

8è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 06-06-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, la urgència de la convocatòria. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de determinades condicions financeres de 

les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 

pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 16-06-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/04/14, 12/05/14 i 

06/06/14. 

+ 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport mesures de 

protecció del conjunt de pintures rupestres localitzades en el terme municipal de 

Vilafranca i la seva inclusió en un projecte de parc natural. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, la subscripció d’un conveni per a la compensació 

financera entre l’Ajuntament de Vilafranca i l’Agència Valenciana del Turisme. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, el pressupost presentat per la Comissió de Festes Patronals 

2014, anivellat en despeses i ingressos, que ascendeix a la quantitat de 139.575 euros. 

 

5è. Adjudicar, per unanimitat, l’aprofitament de pastures dels Montes Bovalar, Palomita 

i Serra Negra als següents adjudicataris proposats per la mesa de contractació: 

- Monte Bovalar: Moise Cerasela Elena per la quantitat de 1250 euros 

- Monte Palomita: Moise Cerasela Elena per la quantitat de 1250 euros 

- Monte Serra Negra: Miguel Tena Pitarch per la quantitat de 900 euros 

-  

6è. Aprovar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i l’abstenció dels 

grups municipals Partit Popular i Plataforma per Vilafranca-Compromís, el Compte 

General de l’exercici 2013. 

 

7è. Aprovar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i l’abstenció dels 

grups municipals Partit Popular i Plataforma per Vilafranca-Compromís, la modificació 

de crèdit número 1/2014. 

 

8è. 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. 

 

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

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-07-14 
 

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

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, a la Diputació Provincial de Castelló informació relativa 

al servei de recollida i transport a instal.lació de tractament dels residus urbans generats 

a Vilafranca, així com una ampliació del termini concedit a l’Ajuntament perquè 

s’adopti acord relatiu a l’encomana de gestió del servei de recollida i transport de 

residus urbans de la localitat. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, declarar l’anul.labilitat de les diferents fases que han 

integrat el procediment de l’aprofitament de pastures de la muntanya Serra Negra UP-42 

per tramitar-se l’expedient per un preu de taxació inferior al que va deure ser-ho, així 

com iniciar el corresponent expedient de licitació del mencionat aprofitament. 

 

4t. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipal PSPV-PSOE i Partit Popular i el 

vot en contra del grup municipal Plataforma per Vilafranca-Coalició Compromís, la 

modificació dels estatuts de la Mancomunitat Comarcal Els Ports d’adaptació a la Llei 

8/2010, de 23 de juny, de règim local a la Comunitat Valenciana i a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de sostenibilitat i racionalització de l’Administració Local. 

 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 

Ocupació, la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria d’ajudes destinades a la 

contractació de joves aturats en programes d’ocupació pública Salari Jove per a 

l’exercici 2014.  

 

6è. Aprovar, per unanimitat, atès que el Ple ordinari del mes d’agost coincideix amb les 

Festes Patronals i el Ple ordinari de setembre coincideix amb la festivitat de la “Mare de 

Deu del Llosar”, canviar la data de celebració dels dos propers plens ordinaris als dies 1 

i 22 de setembre. 

 

7è. Donar compte de la reunió mantinguda pel S. Alcalde amb el President de la 

Diputació Provincial de Castelló i el President de la Confederació Hidrogràfica de 

l’Ebre per solventar les carències hídriques de la comarca dels Ports. 

La corporació queda assabentada. 

 

8è. Donar compte del deute de la Generalitat Valenciana amb aquest Ajuntament, que 

ascendeix a 395.000 euros aproximadament. 

La corporació queda assabentada. 

 

9è. 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. 

 

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

 

11è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 01-09-14 
 

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. Solicitar, per unanimitat, a la Consellería d’Economia, Indústria, Turisme i 

Ocupació, ajuda destinada a la contractació de persones desocupades en el Programa 

d’Ocupació Pública d’Interés General i Social per  a la realització d’actuacions en el 

medi natural de municipis de zones de l’interior, concretament per a l’execució del 

projecte “Adequació i neteja en Riu de la Font i en camí antic de Vistabella fins a la 

Voltassa”, amb un pressupost de 12.854’96 euros. 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, en el marc del Pla d’Ocupació conjunta de les 

Administracions Públiques Valencianes, ajuda per a l’execució del Programa 

d’Ocupació Pública d’Interès General o Social denominat “Actuacions de manteniment 

en béns de titularitat municipal” per un import de 5.568’99 euros. 

 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, 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, ajuda econòmica per un import de 77.623’81 euros per a l’execució de 

l’obra denominada “Millora del sistema de depuració i reducció de got en la piscina 

municipal descoberta 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, el Conveni de Col.laboració entre l’Agència Valenciana de 

Turisme i l’Ajuntament per a dur a terme el finançament conjunt del projecte denominat 

“Instal.lació de nous panells en les tres rutes del Museu de la Pedra en Sec”, per un 

import de 4.478’76 euros, emmarcat en el Pla Millor 2014. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, renunciar a la subvenció Pla de Millora de l’Eficiència 

Hídrica de la Diputació Provincial de Castelló, així com sol.licitar que l’import que 

s’havia concedit en l’esmentada subvenció es destini al subministrament d’aigua 

mitjançant camions-cuba. 

 

8è. 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. 

 

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

 

10è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 22-09-14 
 

1r. Com que no s’ha pogut ultimar l’acta de la sessió anterior, l’assumpte es deixa sobre 

la taula. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, licitar l’aprofitament de pastures de la muntanya Serra 

Negra del CUP nº 42 de la localitat per un import de 6.163’89 euros a l’alça 

potestativament, i de quedar deserta l’anterior licitació s’iniciarà una nova subhasta, 

mitjançant anunci en el Tauló municipal, per un període de 10 dies, per un import de 

5.4479’01 euros a l’alça potestativament. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’acord 

amb la convocatòria publicada en el DOCV nº 7348, de data 28 d’agost de 2014, de 

l’Ordre 71/2014, de 26 d’agost, la inclusió en la mencionada convocatòria d’ajudes a 

museus i col.leccions museogràfiques permanents de la Col.lecció Museogràfica 

“Museu de la Pedra en Sec”. 

 

4t. Donar compte de la concessió de la subvenció de la Diputació Provincial de 

Castelló, per import de 3.028’57 euros, per a la conservació i millora d’espais naturals 

municipals, exercici 2014, per a l’execució de l’activitat “Posada en valor del Paratge 

Natural Municipal de Palomita a través dels seus senders (Palomita al teu abast, a peu i 

a cavall)”. 

La corporació queda assabentada. 

 

5è. Donar compte del deute de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament de 

Vilafranca. La Corporació queda assabentada. 

 

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. 

Sol.licitar, per unanimitat, donada la crítica situació de dèficit hídric que ve sofrint el 

municipi i que fa necessari el subministrament d’aigua mitjançant camions-cuba, la 

inclusió de l’Ajuntament en el Pla de Proveïment d’Aigua Potable 2014 de la Diputació 

Provincial de Castelló. 

 

8è. Precs i preguntes. 



 

Avgda. del Llosar, 26 – 12150 VILAFRANCA – CASTELLÓ – Tel. 964 44 10 04 – Fax: 964 44 01 83 
vila@ajuntamentdevilafranca.es – www.ajuntamentdevilafranca.es 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-10-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 01/09/14 i 22/09/14. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, iniciar expedient de contractació per a l’adjudicació de 

l’obra “Reducció del got i substitució de les canonades de proveïment d’aigua en la 

piscina descoberta”, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 

regir la contractació de la mencionada obra. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, les Bases que regulen la subvenció econòmica per a 

l’abonament de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana per a persones 

aturades i amb baixos nivells de renda per a l’exercici 2014. 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en el Pla de Proveïment 

d’Aigua Potable 2014 de la Diputació Provincial de Castelló, per les despeses que per 

manques hídriques ha anticipat a l’empresa contractada per al transport de 

subministrament d’aigua mitjançant camions-cuba, Monfort Logística, SL per un import 

de 2.515’59 €. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, com a festes locals per a l'any 2015, el 25 de maig, dilluns 

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

 

6è. Aprovar, per unanimitat, atès que s’està a costa de rebre informació sobre la 

viabilitat o no de reduir el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles, canviar la 

data de celebració del Ple ordinari del mes de novembre al dia 17 de novembre. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, proposar a les Corts Valencianes la inclusió de la SAMU 

24 hores i la concertació de places per a la Residència de la Tercera Edat als 

pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2015. 

 

8è. Donar compte per part de la regidora d’Educació de l’inici del curs escolar 

2014/2015. 

La Corporació queda assabentada. 

 

9è. 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. 

 

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

 

11è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 17-11-14 
 

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

2n. Adjudicar, per unanimitat, l’aprofitament de pastures de la Muntanya Sierra Negra a 

Miguel Tena Pitarch, durant 5 anualitats, per la quantitat de 5500 euros a l’any. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar el procediment de contractació de l’aprofitament de 

trufes de la muntanya Serra Negra UP-42. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost 

sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana, baixant el tipus del 0’585 % al 0’56 %. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, les bases que regulen la convocatòria d’una beca de nova 

adjudicació de Monitor/a per a l’Aula d’Informàtica de la Casa de la Cultura. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, ratificar el decret d’Alcaldia sobre aprovació de les bases 

de la convocatòria d’ajudes a Organitzacions no Governamentals que desenvolupen 

programes de cooperació en els països en vies de desenvolupament. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, ratificar el decret d’Alcaldia referent a iniciar el expedient 

de contractació de l’obra inclosa en el Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis 

de Competència Municipal per a l’exercici 2014, denominada “Construcció de 

l’Estructura del Gimnàs”. 

 

8è. 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. 

 

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

 

10è. Precs i preguntes. 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 01-12-14 
 

1r. Aprovar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i l'abstenció dels 

grups municipals Partit Popular i Plataforma per Vilafranca-Coalició Compromís, el 

Pressupost General de l'exercici 2015 de l'Ajuntament de Vilafranca, amb uns ingressos 

i despeses de 2.124.862’50 euros. 

A més, també s'aproven les Bases d'Execució del mencionat Pressupost i la plantilla de 

personal. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 15-12-14 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 17/11/14 i 01/12/14. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, les següents quanties a les ONGs seleccionades pel 

Consell de Benestar Social que desenvolupen programes de cooperació en països en 

vies de desenvolupament: 

-Nous Camins: 3292’50 €. Projecte “Treball de carrer amb nens/as i adolescents en risc, 

per prevenir i/o detenir la seva estada al carrer”. 

-Mans Unides: 2079 €. Projecte “Accés a l’Educació Primària de 240 nenes i nens en 

Agorhokpo, Ghana”. 

-ADECOI: 3292’50 €. Projecte “Formació i capacitació laboral en l’àmbit tèxtil per al 

desenvolupament productiu del districte de Sant Joaquín”. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, l’execució de l’obra “Construcció de l’Estructura d’un 

Gimnàs”, inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Serveis de Competència Municipal per 

a l’exercici 2014, a la mercantil Javier Tena Construccions i Reformes, SL, per un 

import de 49.486’18 €. 

 

4t. Sol.licitar, per unanimitat, a la Fundació La Llum de les Imatges la cessió de vitrines 

per al museu de la Torre de Conjurar de Vilafranca. 

 

5è. Donar compte per part del Sr. Alcalde de la presentació i explotació al LIFE 2014 

del projecte “Eficiència en l’ús dels recursos de biomassa i promoció de l’ecoturisme 

per l’Ajuntament de Vilafranca com a soci coordinador i Greenpeace Espanya com a 

soci”, amb un projecte que ascendeix a 210.000 euros. 

La Corporació queda assabentada. 

 

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. 


