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ANY 2.015 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

PLE 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-01-15 
 
1r. Com que no s’ha pogut ultimar l’acta de la sessió anterior, l’assumpte es deixa sobre 

la taula. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, a l’Agència Valenciana de Turisme la inclusió de 

l’Ajuntament al Programa 1-Pla per a l’Adequació i Millora dels Recursos Turístics, 

publicat en el DOCV nº 7422, de data 12/12/14, per a la realització del projecte 

denominat “Aplicació Municipal d’Informació de Turisme per a dispositius iOS i 

Android”, amb un pressupost de 3630 euros, iva inclòs. 

 

3r. Sol.licitar, per unanimitat, a l’Agència Valenciana de Turisme la inclusió de 

l’Ajuntament al Programa 2-Impuls de la Imatge de les Destinacions Turístiques de la 

Comunitat Valenciana, publicat en el DOCV nº 7422, de data 12/12/14, per a realitzar 

una campanya de publicitat del II Festival de Música. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, el resultat d’ingressos i despeses presentat per la Comissió 

de Festes de 2014, amb un total d’ingressos de 185.072’81 euros i unes despeses de 

181.818’25 euros, sent el balanç positiu de 3.254’56 euros. 

 

5è. Donar compte per part del Sr. Alcalde del resultat de les esmenes presentades als 

pressupostos de la Generalitat Valenciana segons acord adoptat per l’Ajuntament Ple en 

sessió de data 13/10/14. 

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. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 26-01-15 
 

1r. Concedir, per unanimitat, la Medalla de la Vila a la Creu Roja Local., fent el 

lliurament el dia 07/02/15 en l’acte institucional que tindrà lloc en la saló d’actes de la 

casa social. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, l’execució de l’obra “Reducció del got i substitució de 

canonades de proveïment d’aigua a la piscina descoberta”, inclosa en el Fons de 

Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2013, a la 

mercantil Fontaneria Vall d’Alba, per un import de 57.057’55 euros, iva inclòs. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-02-15 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 15/12/14, 12/01/15 i 

26/01/15. 

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, l’aprovació de la modificació de l’obra inclosa en el Pla 

Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal per a 

l’exercici 2015, amb un import total del projecte de 251.933’34 euros, així com 

sol.licitar la delegació de la contractació de les obres. 

 

3r. Iniciar, per unanimitat, l’expedient de contractació per a la licitació de l’obra 

“Millora del sistema de depuració i reducció del got en la piscina municipal 

descoberta”, inclosa en el Fons de Compensació previst en el mar del Pla Eòlic de la 

Comunitat Valenciana per a l’exercici 2014 de l’Institut Valencià de Competitivitat 

Empesarial. 

 

4t. Aprovar, amb els vots a favor del grup PSPV-PSOE i l’abstenció dels grups Partit 

Popular i Plataforma per Vilafranca-Coalició Compromís, l’inici de l’expedient de 

contractació d’una operació de tresoreria per import de 200.000 euros. 

 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria de 

subvencions econòmiques de la Diputació Provincial de Castelló destinades a 

l’assignació de beques de formació en pràctiques a persones amb discapacitat, exercici 

econòmic 2015, per a la contractació d’una persona de suport per a l’Escola Infantil de 

la localitat. 

 

6è. Sol.licitar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria de 

subvencions econòmiques de la Diputació Provincial de Castelló destinades a 

l’execució d’obres de reforma i condicionament, i a l’adquisició d’equipament, de locals 

habilitats com a clubs de persones majors de la província de Castelló, exercici econòmic 

2015, per al canvi de finestres en l’edifici on està l’Associació de persones majors. 

 

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. No es tracta cap tema. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 16-02-15 
 

1r. Donar compte per part del Sr. Alcalde de la reunió amb el Secretari Autonòmic de 

Benestar Social de la Generalitat Valenciana en la que va comunicar que anaven a 

concertar d’entre 20 a 25 places per a la Residència de la Tercera Edat de Vilafranca. 

La Corporació queda assabentada. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 05-03-15 
 

1r. Ratificar, per unanimitat, la sol.licitud formulada a la Conselleria d’Economia, 

Indústria, Turisme i Ocupació per a la inclusió de l’Ajuntament en la convocatòria del 

Programa de Tallers d’Ocupació 2015, per a l’actuació denominada “Rehabilitació de la 

Plaça de Bous i els seus voltants”, així com aprovar la Memòria Valorada redactada per 

l’Arquitecta Municipal que ascendeix a 340.342’06 euros i finançar la part del cost del 

projecte no subvencionat per la mencionada Conselleria. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, atès que s’estava ultimant els documents que integren la 

liquidació del pressupost del 2014, canviar la data de celebració del Ple ordinari del mes 

de març al dia 16. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 16-03-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 09/02/15, 16/02/15 i 

05/03/15. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, com a nombre inicial d’habitants a data 01/01/15 la xifra 

de 2310 persones. 

 

3r. Adjudicar, amb els vots a favor dels Grups Municipals PSPV-PSOE i Plataforma per 

Vilafranca-Coalició Compromís, i l’abstenció del Grup Municipal Partit Popular, 

l’operació de tresoreria per import de 200.000 euros a l’entitat bancària CAJAMAR. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, denominar la zona verda situada entre l’avinguda Castelló, 

el carrer Portell i el carrer Riu de les Truites com a Na Violant Escuder Ulldemolins. 

A més, la regidora d’Educació, Benestar Social, Sanitat i Gent Gran, Sra. Tere García, 

pren la paraula per donar lectura d’un comunicat en ocasió del Dia Internacional de la 

Dona Treballadora. 

 

5è. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 09/03/2015 pel que s’aprova la 

liquidació del Pressupost de l’exercici 2014. 

 

6è. Donar compte per part del Sr. Valentín Miravet que s’havia posat en funcionament 

en el mes de gener del Servei Infovila per on s’enviarà informació municipal, tractant-se 

d’un servei gratuït que es troba totalment operatiu. 

La Corporació queda assabentada. 

 

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. No es tracta cap tema. 

 

9è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 01-04-15 
 

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

 

2n. Sol.licitar, per unanimitat, a la Diputació Provincial de Castelló, la cessió de l’ús de 

la Plaça de Bous de la localitat a l’efecte d’escometre en la mateixa l’execució del 

Programa de Taller d’Ocupació de Vilafranca: “Restauració i manteniment de la 

històrica Plaça de Bous de Vilafranca i el seu entorn”. 

A més, també es sol.licita una modificació del Conveni de col.laboració signat entre les 

dos institucions, de data 19/07/13, en el sentit que l’aportació que correspon a cada 

administració durant les anualitats 2015, 2016 i 2017 es consignen per a l’exercici 2015 

i es destinen a la “Restauració i manteniment de la històrica Plaça de Bous de 

Vilafranca i el seu entorn. 



 

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 13-04-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 16/03/15 i 01/04/15. 

 

2n. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Plataforma per 

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

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

municipal descoberta”, inclosa en el Fons de Compensació del Pla Eòlic de la 

Comunitat Valenciana per a l’exercici 2014, a la mercantil FONTANERIA VALL 

D’ALBA, SL, per un import de 70.899’95 €, IVA inclòs. 

 

3r. Acceptar, per unanimitat, la cessió gratuïta i lliure de càrregues de sòl destinat a vials 

entre el carrer Miralles del Carro i el carrer Santa Teresa efectuada per Enrique Panades 

Martínez i per Andrés Marín Mestre i Elisa Monfort García per escometre l’execució de 

l’obra “Pavimentació del carrer Miralles del Carro”, inclosa en el Pla Provincial 

d’Obres i Serveis de Cooperació a les Obres Municipals de 2015 de la Diputació 

Provincial. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la proposta de la Comissió d’Estudi sobre el servei de 

vivendes tutelades de la tercera edat, referent a iniciar l’expedient de supressió del 

Servei Públic de les Vivendes Tutelades de la Tercera Edat, així com iniciar expedient 

de modificació substancial de les condicions de treball de les treballadores adscrites a 

l’esmentat servei en veure’s reduïda la seva jornada de treball i iniciar expedient de 

derogació del Reglament regulador del règim interior del servei i de l’Ordenança 

reguladora de la taxa per la prestació del servei. 

 

5è. 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. 

 

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

 

7è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 16-04-15 
 

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

 

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

jurídic en el recurs contenciós-administratiu 105/2015 interposat per Energies 

Renovables Mediterrànies, SA en relació amb la liquidació de les quantitats a ingressar 

al Fons de Compensació per al desenvolupament d’actuacions en el marc del Pla Eòlic 

de la Comunitat Valenciana. 

 

3r. Pel motiu de que finalitza el contracte amb l’empresa adjudicatària del servei de 

recollida i transport dels residus urbans del municipi, es sol.licita, per unanimitat, a la 

Diputació Provincial de Castelló que assumeixi mitjançant encomana de gestió el 

mencionat servei, inclosos els selectius, pel temps de durada del contracte (10 anys). 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 27-04-15 
 

1r. Designació dels components de les taules electorals per a les properes  Eleccions 

Locals (convocades per Real Decret 233/2015, de 30 de març) i a les Corts Valencianes 

(convocades per Decret 4/2015, de 30 de març). 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-05-15 
 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 13/04/15, 16/04/15 i 

27/04/15. 

 

2n. 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, així 

com la memòria redactada sobre el tema. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, un conveni entre Càrites Parroquial de Santa María 

Magdalena de Vilafranca i l’Ajuntament per a prestar atenció a persones, famílies i 

col.lectius en situació d’exclusió social, desenvolupament programes i serveis que 

facilitin la integració i promoció social del mateixos, així com aprovar una dotació 

econòmica de 3.000 euros anuals. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, el pressupost de les Festes Patronals 2015, anivellat en 

despeses i ingressos que ascendeixen a la quantitat de 135.100 euros. 

 

5è. 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. 

 

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

 

7è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 10-06-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 11/05/15. 
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SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT PLE I ELECCIÓ 
D’ALCALDE DIA 13-06-15 

 

Es constitueix l’Ajuntament Ple amb els Srs. Regidors electes sorgits de les eleccions 

locals celebrades el dia 24 de maig de 2015 i pren possessió D. Oscar Tena García com 

a Alcalde amb 6 vots a favor que representen la majoria absoluta del nombre de 

membres. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 24-06-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, fixar com a règim de les sessions ordinàries el segon 

dilluns de cada mes a les 19 hores.  

 

2n. Aprovar, amb el vot a favor del Grup PSPV-PSOE i l’abstenció dels Grups 

Compromís per Vilafranca i Partit 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, la proposta de la Presidència sobre nomenament dels 

membres de la Comissió Especial de Comptes als següents Regidors: 

 

 President: Sr. Oscar Tena García 

Vocals: Sra. Silvia Colom Monferrer 

   Sr. Cristóbal Troncho García 

   Sra. Valentín Miravet Sales 

   Sr. Javier Prats Fortanet 

   Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort 

   Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 

 

També s’aprova, per unanimitat, la proposta de la Presidència sobre creació de les 

següents Comissions Informatives Permanents formades per: 

 

- Comissió d’Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura, Comerç i 
Indústria 
President: Sra. Silvia Colom Monferrer 

Vocals: Sr. Valentín Miravet Sales, Sra. Miriam Bellés Domingo, Sra. Betlem Pons 

Alemán, Sr. Javier Prats Fortanet, Sr. Francesc Monfort Granel i Sr. Vicente Manuel 

Marín Monfort 

 

- Comissió d’Educació, Cultura, Esports, Joventut i Festes 
President: Sr. Cristóbal Troncho García 

Vocals: Sra. Miriam Bellés Domingo, Sra. Silvia Colom Monferrer, Sra. Betlem Pons 

Aleman, Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort, Sr. Francesc Monfort Granel i Sr. Vicente 

Manuel Marín Monfort 

 

- Comissió de Benestar Social, Sanitat i Noves Tecnologies 
President: Sra. Betlem Pons Alemán 

Vocals: Sr. Valentín Miravet Sales, Sra. Miriam Bellés Domingo, Sr. Cristóbal Troncho 

García, Sr. Javier Prats Fortanet, Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort i Sr. Vicente Manuel 

Marín Monfort 

 

4è. Aprovar, per unanimitat, la proposta de la Presidència sobre nomenar els següents 

representants als òrgans col.legiats: 
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- Consell Escolar Municipal: Sr. Oscar Tena García 

     Sr. Silvia Colom Monferrer 

     Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort 

 

- Consell de la Solidaritat:  Sra. Betlem Pons Alemán 

     Sra. Miriam Bellés Domingo 

     Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 

     Sr. Javier Prats Fortanet 

 

- Consell Agrari Municipal: Sr. Cristóbal Troncho García 

     Sr. Francesc Monfort Granel 

 

- Mancomunitat Comarcal:  Titular: Sr. Oscar Tena García 

 Els Ports   Suplent: Sr. Silvia Colom Monferrer 

 

- 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. Oscar Tena García 

     Sr. Javier Prats Fortanet 

 

- Assemblea Local Creu Roja: Titular: Sra. Betlem Pons Alemán 

     Suplent: Sra. Miriam Bellés Domingo 

 

- Portmader:    Sr. Oscar Tena García 

  

- Junta de portaveus:  PSPV-PSOE: Sr. Oscar Tena García 

     PP: Sr. Vicente Manuel Marín Monfort 

     COMPROMIS: Sr. Javier Prats Fortanet 

 

5è. 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. Cristóbal Troncho García 

- Sra. Betlem Pons Alemán 

- Sr. Valentín Miravet Sales 

- Sra. Miriam Bellés Domingo 
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GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 

- Sr. Vicente Manuel Marín Monfort (portaveu) 

- Sr. Alfonso Prades Alcón 

 

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER VILAFRANCA-COMPROMÍS: 
 

- Sr. Javier Prats Fortanet (portaveu) 

- Sr. Francesc Monfort Granel 

- Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort 

 

6è. 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 i Sra. 

Betlem Pons Alemán 

 

b) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant el Tinent d’Alcalde: 

- Primer Tinent: Sra. Silvia Colom Monferrer 

 

c) Donar compte Resolució Alcaldia conferint les delegacions que s’expressen als 

Regidors que s’indiquen: 

- Servei Municipal d’Obres Públiques, Urbanisme, Festes i Hisenda: Sra. Silvia Colom 

Monferrer 

- Servei Municipal Cultura, i Benestar Social: Sra. Betlem Pons Alemán 

- Servei Municipal d’Educació: Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort 

- Servei Municipal d’Esports: Sr. Cristóbal Troncho García 

- Servei Municipal de Noves Tecnologies: Sr. Valentín Miravet Sales 

- Servei Municipal de Turisme i Joventut: Sra. Miriam Bellés Domingo 

- Servei Municipal de Comerç, Agricultura i Indústria: Sr. Francesc Monfort Granel 

 

7è. Aprovar, amb el vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i en contra dels grups 

municipals Compromís per Vilafranca i Partir Popular, nomenar Tresorera de la 

Corporació a la Sra. Silvia Colom Monferrer. 

 

8è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup PSPV-PSOE i en contra dels grups 

municipals COMPROMIS per Vilafranca i Partit Popular, les següents propostes del Sr. 

Alcalde referents a: 

- nomenar com a càrrec amb dedicació parcial a la Regidora Sra. Silvia Colom 

Monferrer, amb una retribució mensual neta  de 1166’33 €, incrementada anualment 

amb el corresponent IPC i cobrada en dotze pagues mensuals més dos extres íntegres, 

per una dedicació mínima de 35 hores setmanals. 

- nomenar com a càrrec amb dedicació exclusiva al Sr. Alcalde, Sr. Oscar Tena 

García, amb una retribució mensual neta de 2026’38 €, incrementada anualment amb el 

corresponent IPC i cobrada en dotze pagues mensuals més dos extres íntegres. 

- indemnitzar als membres de la Corporació per les despeses ocasionades en el 
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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: 70 euros 

  - per assistència a la Junta de Govern Local: 50 euros 

  - per assistència a Comissions Informatives: 40 euros 

 

9è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSVP-PSOE i Partit Popular i 

l’abstenció del Grup municipal Compromís per Vilafranca, el Compte General de 

l’exercici 2014. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-07-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 10/06/15 i 13/06/15. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, els Plecs de Condicions Administratives Particulars que 

han de regir la concessió de l’aprofitament cinegètic dels montes d’utilitat pública 

Bovalar UP-40, Palomita UP-41 i Serra Negra UP-42. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Condicions Administratives Particulars que ha de 

regir la concessió de l’aprofitament forestal de fustes dels montes d’utilitat pública UP-

41 i Serra Negra UP-42. 

 

4t. Atès que no s’ha pogut ultimar la tramitació de l’expedient es deixa sobre la taula la 

modificació puntual número 17 de les Normes Subsidiàries de Planejament. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, imposar contribucions especials per raó de l’obra 

denominada “Pavimentació del carrer Miralles del Carro”, corresponent al Pla 

Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal de 2015. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, l’Inventari dels béns i drets de l’Ajuntament. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, atès que el dia de celebració del Ple d’agost coincideix amb 

les Festes Patronals, no celebrar el mateix. 

 

8è. Ratificar, per unanimitat, Decret d’Alcaldia sobre acceptació de cessió de vials 

realitzada pel Sr. Miguel Andrés Colomer en un a parcel.la situada entre el carrer 

Miralles del Carro i carrer Santa Teresa, amb referència catastral 

2694933YK3729S0001FL i una superfície de 36’50 m2. 

 

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.  

Aprovar, per unanimitat, nomenar al Sr. Oscar Tena García i a la Sra. Silvia Colom 

Monferrer com a representants de l’Ajuntament de Vilafranca en la Comissió de 

Seguiment del Conveni de col.laboració per al manteniment i utilització de la Plaça de 

Bous de Vilafranca. 

 

11è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 09-09-15 
 

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

Vilafranca i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, modificar l’obra inclosa en el 

Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis 2015 denominada “Pavimentació del 

carrer Miralles del Carro” per l’obra denominada “Tancaments i instal.lacions en el 

Gimnàs Municipal”, així com el projecte tècnic i sol.licitar la delegació de la 

contractació de les obres. 

 

2n. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís per 

Vilafranca i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, deixar sense efecte l’acord de 

l’Ajuntament Ple de data 13/07/2015 relatiu a la imposició i ordenació de contribucions 

especials per execució de l’obra “Pavimentació de carrer Miralles del Carro”. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-09-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 24/06/15 i 13/07/15. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, els següents aprofitaments cinegètics: 

-Monte Bovalar U.P. 40 al Club Caçadors “La Villafranquina”, per a les properes cinc 

anualitats, per un import de la primera anualitat de 3.200 euros més l’IVA corresponent 

i les altres condicions que figuren en la seva oferta. 

-Monte Palomita U.P. 41 al Club Caçadors “La Villafranquina”, per a les properes cinc 

anualitats, per un import de la primera anualitat de 1.800 euros més l’IVA corresponent 

i les altres condicions que figuren en la seva oferta. 

-Monte Sierra Negra U.P. 42 al Club Caçadors “La Villafranquina”, per a les properes 

cinc anualitats, per un import de la primera anualitat de 8.000 euros més l’IVA 

corresponent i les altres condicions que figuren en la seva oferta. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, l’aprofitament de fustes dels Montes Palomita U.P. 41 i 

Serra Negra U.P. 42 a l’entitat GIL FORESTAL, SL., per un import de 1.116 euros més 

l’IVA corresponent, i les altres condiciones que figuren en la seva oferta. 

 

4t. Aprovació inicial, per unanimitat, de la Modificació Puntal núm. 16 de les Normes 

Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 

 

5è. Sol.licitar, per unanimitat, l’aplicació del règim especial de reintegraments del saldo 

deutor resultant de la liquidació de l’any 2013 per un import de 46.334’43 euros. 

 

6è. Nomenar, per unanimitat, al Sr. Alcalde com a representant de l’Ajuntament en la 

Junta de Govern del Consorci del Pla Zonal I de Residus Zona I. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, les Bases de la convocatòria anual d’ajudes a 

Organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupen programes de 

col.laboració als països en vies de desenvolupament dirigits a la infància i a 

l’adolescència, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2015. 

 

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

amb l’abstenció del grup municipal Compromís per Vilafranca, el Conveni de 

col.laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Gerón per prestar el servei 

de menjar a domicili. 

 

9è. Delegar, per unanimitat, en la Diputació Provincial de Castelló amb efectes a partir 

de l’1 de gener de 2016, les funcions de gestió tributària de l’Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica. 

 

10è. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2015-0142 sobre delegacions de 

competències a favor de la Junta de Govern Local. 
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11è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís per 

Vilafranca i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, la proposta d’acord del 

regidor d’educació de donar suport al pla de gratuïtat dels llibres de text. 

 

12è. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís per 

Vilafranca i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, la proposta d’acord de la 

regidora de benestar social relatiu a la crisi migratòria i situació dels refugiats que 

arriben a Europa. 

 

13è. Aprovar, per unanimitat, en relació a la moció presentada pel Grup Municipal 

Partit Popular referent a l’eliminació de barreres arquitectòniques en els edificis 

municipals, complir amb la legalitat vigent i eliminar totes les barreres arquitectòniques 

en totes les seves dependències municipals (edificis municipals, cementiri, etc.). 

 

14è. Aprovar, per unanimitat, moció presentada pel Grup Municipal Plataforma per 

Vilafranca-Compromís referent a la publicació en format electrònic del Pressupost i de 

la Liquidació Municipal, en el sentit apuntat pel Sr. Alcalde de complir amb la Llei de 

Transparència. 

 

15è. 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. 

 

16è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

17è. 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 EXTRAORDINÀRIA DIA 28-09-15 
 
1r. D’acord amb la subvenció per import de 3.928’68 euros de la Diputació Provincial 

de Castelló, s’aprova, per unanimitat, les Bases reguladores i convocatòria d’una borsa 

d’ocupació temporal d’operaris/es de serveis múltiples dins del Pla d’Ocupació conjunt 

per a programes d’interès general i/o social de les Administracions Públiques 

Valencianes per a contractar a tres persones durant dos mesos. 

 

2n. En relació amb l’execució de l’obra Millora del Sistema de depuració i Reducció en 

el Got de la Piscina Municipal Descoberta, s’acorda, amb els vots a favor dels grups 

municipals  PSPV-PSOE i Compromís per Vilafranca i l’abstenció del grup 

municipal Partit Popular, salvar el reparo de Secretaria-Intervenció i continuar amb la 

tramitació de l’expedient en relació amb les factures per import de 40.824’77 euros i 

21.207’22 euros expedides per la mercantil Fontaneria Vall d’Alba, així el 

reconeixement extrajudicial de crèdits en relació a les citades factures. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 19-10-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 09/09/15. 

 

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

grups municipals Compromís per Vilafranca i Partit Popular, la modificació de 

l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la gestió de residus sòlids urbans. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal 

reguladora de la Taxa per utilització d’instal.lacions esportives i culturals, aplicant la 

següent tarifa en el gimnàs municipal: 

-Abonament anual adults:  87 euros 

-Abonament mensual adults:  15 euros 

-Abonament anual < 16 anys: 30 euros 

Aquests abonaments permeten l’ús de les instal.lacions del Poliesportiu Municipal. 

 

4t. 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 2015. 

 

5è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal PSPV-PSOE, en contra del grup 

Compromís per Vilafranca i l’abstenció del Grup Popular, com a festes locals per a 

l’any 2016, el 16 de maig, dilluns de Pasqua de Pentecosta, i el 8 de setembre, Mare de 

Déu del Llosar. 

 

6è. Donar compte per part del Sr. Alcalde de la tramitació de l’expedient de contractació 

de l’obra “Tancaments i instal.lacions en el gimnàs municipal”, inclosa en el POYS 

2015, mitjançant l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives per procediment 

negociat sense publicitat. 

La Corporació queda assabentada. 

 

7è. Donar compte per part del Sr. Alcalde de la finalització de la concessió del servei de 

càmping municipal, i que en els propers mesos es tornarà a licitar. 

La Corporació queda assabentada. 

 

8è. Donar compte per part de la Sra. Regidora de Festes del resultat econòmic de la 

Comissió de Festes 2015: 

-Ingressos: 144.616’33 euros 

-Despeses: 119.616’33 euros 

Per la qual cosa existeix un benefici de 25.000 euros que la Comissió de Festes vol 

destinar a les festes del 2016. L’Ajuntament agraeix el treball desenvolupat per la 

Comissió de Festes de 2015. 

La Corporació queda assabentada. 

 

9è. Rebutjar, amb els vots en contra del grup municipal PSPV-PSOE i a favor dels 

grups municipals Partit Popular i Plataforma per Vilafranca-Compromís, moció 
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presentada pel Grup Municipal Partit Popular relatiu a les funcions del personal de 

l’Ajuntament. 

 

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. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-11-15 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/09/15 i 28/09/15. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient relatiu a l’elecció del Jutge de Pau 

titular i substitut. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, d’acord amb l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la 

Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, sol.licitar ajuda per fer efectiu el 

programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que 

cursi ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica als centres públics i 

privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 

2015-16. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, l’expedient de modificació de crèdits nº 374.4/2015, en la 

modalitat de suplement de crèdit mitjançant l’aplicació del romanent de tresoreria amb 

destinació a l’amortització de deute. 

 

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

l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana, amb els següents tipus de 

gravamen: 

-Sobre Béns Immobles de naturalesa urbana: 0’54% 

-Sobre Béns Immobles de naturalesa rústica: 0’30 % 

-Sobre Béns Immobles de característiques especials: 1’30 % 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, adherir-se al Pla d’Assistència de la Diputació de Castelló 

per a ús del correu electrònic dels ajuntaments sota el topònim oficial de municipi., així 

com sol.licitar assistència tècnica al SEPAM per a la creació dels comptes del correu 

electrònic de l’Ajuntament. 

 

7è. Donar compte part del Sr.Alcalde  de l’adjudicació, en la sessió extraordinària 

celebrada per la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre, de l’obra “Tancaments i 

instal.lacions en el gimnàs municipal”, inclosa en el POIS de 2015, a la mercantil 

Feiglu, SL, per un import de 45.608’70 euros, iva inclòs. 

La Corporació queda assabentada. 

 

8è. Donar compte per part de la Secretària de la remissió al Ministeri de Hisenda i 

Administracions Públiques dels costos efectius dels serveis de prestació obligatòria en 

el municipi. 

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.  
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Sol.licitar, per unanimitat, subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a la 

realització del projecte denominat “Restauració i manteniment de la històrica Plaça de 

Bous de Vilafranca”, projecte que ha estat inclòs en un Taller d’Ocupació de la 

Conselleria d’Ocupació, el qual donarà treball durant 6 mesos a quinze treballadors, un 

director, un monitor i un auxiliar administratiu. 

 

11è. 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 EXTRAORDINÀRIA DIA 23-11-15 
 

1r. Designació dels components de les taules electorals per a les properes  Eleccions a 

Corts Generals del 20 de desembre de 2015 (convocades per Reial Decret 977/2015, de 

26 d’octubre). 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-12-15 
 

1r.  Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 23/11/15. 

 

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 dirigits a la infància i l’adolescència 2015: 

-Creu Roja: 1.413’97 €. Projecte: Millora de la seguretat alimentària de 301 famílies 

mitjançant l’enfortiment del sistema de producció d’aliments i la millora en la nutrició a 

Léo (Burkina Faso). 

-ECOSOL: 5.733’28 €. Projecte: Ajuda al creixement personal i estada al sistema 

educatiu per 30 xics i xiques en risc de carrer de les colònies sud del Municipi de 

Morelia, Michoacán, Mèxic. 

-ADECOI: 1.516’75 €. Projecte: Desenvolupament de la producció i comercialització 

de productes tèxtils al districte de San Joaquín. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar expedient de licitació per a la concessió del servei 

públic de Càmping Municipal i els seus serveis auxiliars, mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, així com el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que han de regir-la. 

 

4t. Acceptar, per unanimitat, la cessió gratuïta i lliure de càrregues efectuada per Dª. 

Modesta Gil Tena, Dª. María Carmen Gil Tena i D. Miguel Gil Tena del terreny situat 

en el carrer Projecte 3-3, Partida Tancades, amb referència cadastral 

2496408YK3729N0001FA, per a ser destinat a vial públic. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, adquirir a títol onerós, per un import de 60.000 euros, la 

parcel.la situada entre el carrer Santa Teresa, 106 (segons numeració cadastral), amb 

referència cadastral 2694932YK3729S0001TL, de 816 m2, i el terreny rústic lindant 

amb l’anterior situat al polígon 1, parcel.la 4 en el Paratge de Santa Bàrbara, actualment 

polígon 21, parcel.la 58 Tancades, amb una superfície de 56 àrees 71 centiàrees. 

 

6è. Donar compte per part de la Secretària sobre la normativa aplicable a les funcions de 

tresoreria de l’Ajuntament. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, la derogació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa 

per dipòsit de residus inerts procedents de construcció i demolició a Vilafranca. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal Plataforma per 

Vilafranca-Compromís relativa a la llei 27/2013, de 29 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local., exigint al Govern d’Espanya la immediata 

derogació de la  llei e impulsar una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local, 

així como instar-li a un nou model de finançament local. 

 

9è. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE 

relativa a la quantia que perceben els Ajuntaments a través del Pla Provincial d’Obres i 
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Serveis de l’Excma. Diputació de Castelló, instant-li a que incremente en el pressupost 

per a l’exercici 2016 la partida destinada als POIS un 60%, augmentant els fons 

destinats a cada municipi un 60%. 

 

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. 


