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ANY 2.016 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

 

PLE 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-01-16 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 19/10/15 i 09/11/15. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la 

qual es convoca el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat 

Valenciana, per a l’exercici 2015, ajuda econòmica per un import de 63.716’67 euros, 

IVA i honoraris inclosos, per a l’execució de l’obra denominada “Construcció del 

gimnàs municipal – 3ª fase”, així como aprovar el projecte tècnic redactat per 

l’Arquitecta Municipal, nomenant a la mateixa directora de les obres. 

 

3r. Elecció, mitjançant el sistema de votació secreta, de D. Paulino Tena Vicente, amb 6 

vots obtinguts, com a Jutge de Pau Titular, i de D. Enrique Nicolás Monferrer García, 

amb 5 vots obtinguts, com a Jutge de Pau Substitut. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel Grup Municipal Plataforma per 

Vilafranca-Compromís relativa al compliment per part de Renomar de les 

compensacions per d’instal·lació del parc eòlic, concretament en relació a la creació 

d’un Centre d’operació i manteniment del parc eòlic en aquest municipi, i tenint en 

compte que la resta de les obligacions s’han complert per Renomar. 

 

5è. Donar compte del decret d’Alcaldia referent a la renúncia de D. Francesc Monfort 

Granel al servei de comerç, agricultura i indústria, i a la renúncia de D. Jorge Juan 

Sorribes Monfort al servei municipal d’educació, delegant aquest servei d’Educació a 

favor de Dª. Silvia Colom Monferrer. 

 

 

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, tenint en compte l’Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la 

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat 

Valenciana, adhesió als acords de col·laboració i sol·licitud de subvenció per evitar la 

suspensió del subministrament d’energia a causa de la pobresa energètica i la pèrdua 

d’habitatge per no atendre el pagament del lloguer 

 

8è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-02-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/12/15, 11/01/16 i 

02/02/16. 

 

2n. Aprovar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE, en contra del grup 

municipal Compromís i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, el Pressupost 

General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Vilafranca, amb uns ingressos i despeses 

de 2.056.115’10 euros. 

 

3r. Acceptar, per unanimitat, la cessió gratuïta de la col·lecció d’artesania de fusta i 

objectes antics de D. José Julve Julián. 

 

4t. Adherir-se per unanimitat, al Manifest promogut per l’Associació de Juristes 

Valencians (AJV), pel qual es demana la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat 

contra les normes de dret civil valencià. 

 

5è. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament pel Grup 

Municipal Compromís per Vilafranca: Compromís, formulada per Javier Prats Fortanet, 

així com comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeti aquesta la 

credencial del següent de la llista a les últimes eleccions municipals pel mencionat grup 

municipal, Pedro Donato Tena Tena, i puga prendre possessió del seu càrrec. 

 

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 ORDINÀRIA DIA 14-03-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de data 08/02/16. 

 

2n. Presa de possessió al càrrec de regidor de D. Pedro Donato Tena Tena. 

 

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

l’Ajuntament als programes dirigits a les entitats locals amb les següents actuacions: 

-Adequació i Senyalització d’una ruta BTT a Vilafranca, amb un pressupost de 6.322’25 

euros, IVA inclòs. 

-Edició d’un vídeo turístic de Vilafranca, amb un pressupost de 5.384’50 euros, iva 

inclòs. 

-Millora de l’eficiència lumínica de l’edifici gòtic de l’Ajuntament de Vilafranca, amb 

un pressupost de 3.019’68 euros, iva inclòs. 

-Reposició de la senyalització indicativa i direccional de rutes de senderisme i de la ruta 

eqüestre de Vilafranca, amb un pressupost de 3.109’70 euros, iva inclòs. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, com a nombre inicial d’habitants a data 01/01/16 la xifra de 

2291 persones. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, la Modificació Puntual núm. 16 de les Normes Subsidiàries 

de Planejament de Vilafranca. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, l’adhesió a l’Estratègia Provincial per al Foment de 

l’Ocupació, Emprendiment i Promoció Econòmica 2016 de la Diputació Provincial de 

Castelló, així com als següents Plans que la componen: 

-I Pla Provincial de Formació i Intermediació Laboral, II Pla Provincial d’Iniciatives 

Empresarials i III Pla Provincial de Suport a la Consolidació Empresarial. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, el manifest sobre el Dia Internacional de la Dona. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, l’engegada del servei de l’Aula d’Informàtica a la Casa de 

la Cultura. 

 

9è. Donar compte del Decret d’Alcaldia nº 2016/0015 de data 9 de març de 2016 pel 

qual s’aprova la liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2015. 

 

10è. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local demanant les següents obres 

al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal 2016 

de la Diputació Provincial de Castelló: 

-Reasfaltat de vies urbanes: Carrer junt Plaça de Bous, Carrer Mased, Carrer Pilar, 

Carrer La Bassa, Carrer Ares, Carrer Trinquet, Carrer Bovalar, Plaça d’En Blasc. 

-Millora i adequació del camí rural El Llosar. 

-Reasfaltat camins rurals Partida de Dalt. 

La Corporació queda assabentada. 
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11è. Pel Sr. Alcalde es dona compte de la implantació del batxiller a Vilafranca el 

proper curs 2016/2017. 

La Corporació queda assabentada. 

 

12è. Aprovar, per unanimitat, l’esmena presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE a 

la moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular que va ser rebutjada, demanant a 

la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana l’ampliació de l’horari de la 

SAMU amb base a Vilafranca a 24 hores diàries, així com iniciar contactes entre les 

Conselleries de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la d’Aragó perquè a través d’un 

conveni la SAMU de Vilafranca presti el seus serveis també als pobles veïns del 

Maestrat. 

 

13è. 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. 

 

14è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

15è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 23-03-16 
 

1r. Rectificar, per unanimitat, l’acord plenari de data 14/12/15 relatiu a l’adquisició de 

la parcel.la situada al carrer Santa Teresa, núm. 106, referència cadastral 

2694932YK3729S0001TL, i del terreny rústic situat al polígon 21, parcel.la 58, 

Tancades, referència cadastral 12129A021000580000EF, del terme municipal de 

Vilafranca. 
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SESSIÒ ORDINÀRIA DIA 11-04-16 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 23/03/16. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de condicions Administratives Particulars que ha de 

regir la concessió de l’aprofitament de fustes de la muntanya d’utilitat pública Palomita 

UP-41, així com iniciar el procediment licitatori corresponent. 

 

3r. Adjudicar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís i 

l’abstenció del grup municipal Partit Popular, a D. Javier Dolz la gestió del servei 

públic de càmping municipal i dels seus serveis auxiliars. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, les Bases que han de regir la concessió d’una beca de 

formació de pràctiques per l’Ajuntament de Vilafranca cofinançada per la Diputació 

Provincial de Castelló per a l’àrea d’educació (Escola Infantil). 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, l’expedient de modificació de crèdits nº 138.2/2016, en la 

modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari de 

l’exercici 2015 a l’amortització de deute de l’exercici 2016. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, el Plec de condicions Administratives Particulars que ha de 

regir el contracte de prestació del servei d’informació, comunicació i publicació d’actes 

desenvolupats per l’Ajuntament, així com iniciar el corresponent expedient de 

contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 

 

7è. Aprovar, per unanimitat, la imposició de l’Ordenança reguladora de la tinença 

d’animals de companyia i potencialment perillosos i inscripció dels mateixos en el cens 

municipal d’animals. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança reguladora de la taxa pel servei del cens per 

animals de companyia de la raça canina, per l’atorgament de la llicència per a la tinença 

d’animals potencialment perillosos i per la prestació d’altres serveis relacionats amb 

animals de companyia. 

 

9è. Informació del Sr. Alcalde sobre l’engegada del Portal de Transparència. 

La Corporació queda assabentada. 

 

10è. Donar compte del canvi de representants del Grup Municipal Compromís en les 

Comissions Informatives i Òrgans Col.legiats després de la presa de possessió al càrrec 

de regidor de D. Pedro Donato Tena Tena en substitució de D. Javier Prats Fortanet: 

-Comissió Especial de Comptes:D. Francesc Monfort Granel 

-Comissió d’Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura, Comerç i 

Indústria: D. Pedro Donato Tena Tena 

-Comissió de Benestar Social, Sanitat i Noves Tecnologies: D. Pedro Donato Tena Tena 

-Associació de Municipis Forestals: D. Pedro Donato Tena Tena 

-Consell de la Solidaritat: D. Pedro Donato Tena Tena 
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I com a portaveu del Grup Municipal Compromís es designa a D. Francesc Monfort 

Granel. 

La Corporació queda assabentada. 

 

11è. Rebutjar, amb els vots en contra dels grups municipals PSPV-PSOE i Partit 

Popular i a favor del grup municipal Compromís, la moció presentada per aquest grup 

relativa a la retirada de qualsevol objecte commemoratiu de la revolta militar de la 

guerra civil i de la dictadura. 

 

12è. Sol·licitar, per unanimitat, a la Conselleria Universal i Salut Pública la implantació 

del Servei de Fisioteràpia al Centre de Salut de Vilafranca. 

 

13è. Sol·licitar, per unanimitat, a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball el compliment de l’anunci realitzat per a l’activació d’un 

pla, dotat amb 3 milions d’euros per al present any, per a la reactivació i consolidació 

industrial de la comarca dels Ports. 

 

14è. 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. 

 

15è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

16è. Precs i preguntes. 
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SESSIÒ ORDINÀRIA DIA 09-05-16 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/03/16 i 11/04/16. 

 

2n. Sol·licitar, per unanimitat, d’acord amb l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre de la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (publicada en 

el DOCV nº 7773, de data 03/05/2016), subvenció destinada a finançar el manteniment 

de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de 

març de 2017. 

 

3r. Adjudicar, amb els vots a favor del grup municipal PSPV-PSOE i en contra dels 

grups municipals Compromís i Partit Popular, la prestació del Servei d’informació, 

comunicació i publicació d’actes desenvolupats per l’Ajuntament a la mercantil 

MIRAELPARDALET, SL, per import de 7.490 euros, més 1.572’90 euros en concepte 

d’IVA i amb les millores que figuren en la seva oferta. 

 

4t. Acceptar, per unanimitat, la cessió de 1.681 m2,  realitzada per D. Leandró Bellés 

Segura, Dª. Lucía Carceller Bellés, D. Eloy Bellés Carceller, Dª. María Isabel Monfort 

Gómez, D. Juan Enrique Gargallo Granel i Dª. Amparo Bellés Carceller, destinats a 

vials situats en Carrer Santa Bàrbara, nº 44-44B-44C-44 amb referència cadastral 

2594701YK3729S0001FL – 2594721YK3729S0001WL – 2594720YK3729S0001HL – 

25947YK3729S0001AL. 

 

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

destinada a la digitalització dels protocols notarials de Vilafranca conservats en l’Arxiu 

Històric Notarial de Morella. 

 

6è. Sol·licitar, per unanimitat, a les Corts Valencianes la modificació del Mapa Oficial 

de les Comarques de la Comunitat Valenciana per la inclusió errònia de Vilafranca a la 

comarca Alt Maestrat. 

 

7è. Donar compte per part del Sr. Alcalde de l’atorgament de 8 noves places per a la 

Residència de la Tercera Edat i cinc places al Centre de Dia de Vilafranca per part de la 

Conselleria de Benestar Social. 

La Corporació queda assabentada. 

 

8è. En relació a la moció presentada pel Grup Municipal Compromís relativa a l’ermita 

de Sant Roc, s’acorda, per unanimitat, convocar una comissió per a l’estudi de l’estat i 

mesures a adoptar en relació a l’ermita de Sant Roc, així com iniciar converses amb el 

Bisbat i la Conselleria per tractar la seua possible rehabilitació. 

 

9è. En relació a la moció presentada pel Grup Municipal Compromís relativa a la 

pertinença de Vilafranca a la comarca Els Ports, s’acorda, per unanimitat, la inclusió del 

municipi de Vilafranca a la comarca Els Ports, així com comunicar el present acord a la 

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
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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 EXTRAORDINÀRIA DIA 30-05-16 
 

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

Corts Generals del 26 de juny de 2016 (convocades per Reial Decret 184/2016, de 3 de 

maig). 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-06-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 09/05/16 i 30/05/16. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, l’aprofitament de fustes del Monte Palomita UP 41 de 

Vilafranca, a l’entitat GIL FORESTAL, SL, per un import de 560’50 euros, més IVA. 

 

3r. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Partit Popular, i 

en contra del grup municipal Compromís, iniciar l’expedient de contractació, mitjançant 

el procediment negociat sense publicitat, de la licitació del contracte per a la prestació 

del servei de manteniment d’equips informàtics dels edificis i instal·lacions municipals. 

 

4t. Adjudicar, per unanimitat, la beca destinada a la digitalització dels protocols 

notarials de Vilafranca conservats en l’arxiu històric notarial de Morella a D. Vicente 

Royo Pérez, per un import de 2.000 euros bruts. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, la modificació del tipus de gravamen de l’Ordenança Fiscal 

reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, 

que actualment té un gravamen del 26% i passa al 11%. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, la cessió gratuïta al Consorci Provincial de Bombers de la 

Diputació Provincial de Castelló dels terrenys que alberguen la helisuperfície de gestió 

d’Emergències situat a la parcel.la 85 del polígon 23 de la partida “Pla de Baix” i que té 

una superfície de 32 àrees i 5 centiàrees. 

 

7è. Prorrogar, per unanimitat, el contracte administratiu de concessió del servei públic 

de proveïment d’aigua potable del municipi atorgat a la mercantil FACSA, SA pel 

temps que resulti necessari per a l’elaboració dels nous plecs d’adjudicació del servei i, 

en tot cas, en el termini màxim d’un any. 

 

8è. Ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia de data 19/05/16 relatiu a l’adhesió al 

Grup de Desenvolupament Rural ALTMAESPORTS LEADER, designant al Sr. 

Alcalde com a representant de la Corporació en l’Assemblea que s’encarregui 

d’elaborar els Estatuts i en la futura Associació. 

 

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 11-07-16 

 
1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 13/06/16. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el Plec de clàusules administratives que han de regir el 

contracte de prestació del servei d’assessorament laboral de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació de l’obra “Reasfaltat 

vies urbanes: carrer junt Plaça de Bous, carrer Maset, carrer Pilar, carrer La Bassa, 

carrer Ares, carrer Trinquet, carrer Bovalar, Plaça d’En Blasc”, inclosa en el Pla 

Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal de l’exercici 

2016, així com aprovar el Plec de clàusules administratives que ha de regir la seva 

contractació. 

 

4t. Modificar, per unanimitat, l’obra inclosa en el Fons de Compensació previst en el 

marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2015 denominada 

“Construcció del gimnàs municipal – 3ª fase” per l’obra denominada “Coberta, 

tancaments i revestiments en el gimnàs de Vilafranca” amb un pressupost de 80.000 

euros, iva i honoraris inclosos, així com aprovar el Projecte Tècnic redactat per 

l’Arquitecta Municipal i nomenar-la Director de l’Obra. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, l’expedient de modificació de crèdits nº 245.5/2016 del 

Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, la proposta del Sr. Alcalde de no celebrar el ple ordinari 

del mes d’agost donada la proximitat de les festes patronals. 

 

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 ORDINÀRIA DIA 12-09-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 11/07/16. 

 

2n. Adjudicar, per unanimitat, el contracte de prestació del servei d’assessorament 

laboral de l’Ajuntament a la mercantil Gasch Salvador Granel, SL, per un import de 

2.964’50 euros, IVA inclòs, per cadascun dels quatre anys de durada del contracte. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, l’execució de l’obra “Reasfaltat de vies urbanes: carrer al 

costat de la Plaça de Bous, carrer Maset, carrer Pilar, carrer La Bassa, carrer Ares, carrer 

Trinquet, carrer Bovalar i Plaça d’En Blasc”, inclosa en el POIS/16, a la mercantil 

BECSA, SA, per un import de 47.010’41 euros, IVA inclòs, amb les millores que 

figuren en la seva oferta. 

 

4t. Adjudicar, per unanimitat, el contracte de prestació del servei de manteniment 

d’equips informàtics dels edificis i instal·lacions municipals al Sr. Jorge Castellet 

Marqués, per un import de 3.148’10 euros, IVA inclòs, per cadascun dels quatre anys de 

durada del contracte. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient de contractació de l’obra “Coberta, 

Tancaments i Revestiments en el Gimnàs de Vilafranca”, inclosa en el Fons de 

Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, i acordant 

per a la seva adjudicació la modalitat del procediment negociat sense publicitat, 

sol·licitant oferta a diverses empreses capacitades. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2015. 

 

7è. 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 2017, el 5 de juny, dilluns de Pasqua de Pentecosta, i el 8 de setembre, Mare de 

Déu del Llosar. 

 

8è. Aprovar, per unanimitat, adherir-se al manifest de la Plataforma No a la MAT 

(Plataforma No a la nova línia de Molt Alta Tensió de doble circuit de 400 kv per 

connectar la subestació de Morella amb la de la Plana (Almassora). 

 

9è. Sol·licitar, per unanimitat, a la Comissió de Seguiment de l’Acord entre la 

Conselleria d’Infraestructures i Transport i Energies Renovables Mediterrànies, SA 

(Renomar) per al desenvolupament i seguiment de l’execució del programa d’actuacions 

del seu pla energètic en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, informació 

sobre el gran de compliment d’aquest conveni en relació a la construcció a Vilafranca 

d’un centre d’operació i manteniment del Parc Eòlic. 

 

10è. Sol·licitar, per unanimitat, a la Generalitat Valenciana i a la Direcció General del 

Govern d’Aragó la urgent millora integral de la carretera A 1701 i CV 173 que uneix les 

poblacions de Mosquerola amb Vilafranca. 
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11è. 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. 

 

12è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema. 

 

13è. Precs i preguntes. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 10-10-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 12/09/16. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, el contingut del Pacte Territorial per a l’ocupació Els 

Ports-Interior i els seus annexos i, en conseqüència, l’adhesió al mateix. 

 

3r. Adjudicar, per unanimitat, l’execució de l’obra “Coberta, tancaments i revestiments 

en el gimnàs municipal”, inclosa en el Fons de compensació del Pla Eòlic de la 

Comunitat Valenciana de l’exercici 2015, a la mercantil Feiglu, SL, per import de 

58.677’69 euros més 12.322’31 euros en concepte d’IVA. 

 

4t. Donar compte per part del Sr. Alcalde de les gestions realitzades pels problemes de 

recollida d’aigües pluvials en el Grup Francolí i en el Carrer Independència i adjacents. 

La Corporació queda assabentada. 

 

5è. Donar compte per part del Sr. Alcalde del subministrament d’aigua mitjançant cubes 

per problemes de terbolositat en el Pou Les Llargueres que durant uns dies no es va 

poder utilitzar. 

Les despeses s’enviaran a la Diputació de Castelló que compta amb una línia de 

subvencions per aquests tipus d’emergències. L’any passat van pagar el 80% de la 

despesa, assumint la resta l’ajuntament. 

 

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 ORDINÀRIA DIA 14-11-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 10/10/16. 

 

2n. Aprovar, per unanimitat, les Bases de la convocatòria d’ajudes a organitzacions no 

governamentals (ONG) que desenvolupen programes de col·laboració als països en vies 

de desenvolupament, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, les Bases de la convocatòria de beques destinades a 

esportistes d’elit 2016. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que haurà de regir 

l’adjudicació de la gestió del servei públic de “Piscina coberta, descoberta i gimnàs 

municipal”, així com acordar la gestió interessada com a modalitat de prestació del seu 

servici públic. 

 

5è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal PSPV-PSOE i l’abstenció dels 

Grups Municipals Compromís i Partit Popular, presentar oferta econòmica a la licitació 

de l’Ajuntament de la Todolella per a l’adquisició del vehicle furgoneta Renault Master 

per un import de 26.000 euros. 

 

6è. Donar compte per part de la Secretària de la remissió dels costos efectius dels 

serveis públics de l’exercici 2015 al Ministeri d’Hisenda. 

La Corporació queda assabentada. 

 

7è. Donar compte del resultat econòmic de les festes patronals 2016 amb càrrec al 

pressupost municipal, resultant uns ingressos de 16.410 euros i unes despeses de 

44.061’13 euros. Agrair a totes les persones i associacions que han col·laborat en la 

realització de les festes patronals. 

La Corporació queda assabentada. 

 

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 07-12-16 
 

1r. Sol·licitar, per unanimitat, a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, la 

formalització d’un conveni de col·laboració per a l’adquisició dels terrenys situats en la 

parcel.la 100 del polígon 21, Partida de la Fos, del terme municipal de Benassal, per a 

l’execució d’un sondeig d’aigües subterrànies en Les Llargueres. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12-12-16 
 

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

 

2n. Aprovar, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 

l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 

3r. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del 

servei de piscina coberta, descoberta i gimnàs municipal. 

 

4t. Aprovar, per unanimitat, l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei de 

cementiri i altres serveis de caràcter municipal. 

 

5è. Aprovar, per unanimitat, el Reglament del servei de cementiri municipal. 

 

6è. Aprovar, per unanimitat, el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir el 

contracte de gestió de servei públic en la modalitat de concessió administrativa de 

l’explotació dels serveis mortuoris municipals i d’enterrament en el cementiri de 

Vilafranca, així como iniciar el corresponent expedient de contractació utilitzant la 

modalitat de procediment negociat sense publicitat, sol·licitant oferta a diverses 

empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte. 

 

7è. D’acord amb el Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, referent a la necessitat 

de procedir al nomenament de funcionari tresorer a l’Ajuntament de Vilafranca, 

s’aprova, per unanimitat, que el càrrec de Tresorer de l’Ajuntament passa a exercir-se 

per un funcionari de la pròpia Corporació, considerant a D. Pedro Antonio Colom Igual 

personal adequada i idònia per ocupar aquest càrrec. 

A més, el Sr. Alcalde agraeix els serveis prestats fins ara en qualitat de Tresorera per Dª. 

Silvia Colom Monferrer, regidora de la Corporació. 

 

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 21-12-16 
 

1r. Aprovar, per unanimitat, amb els vots a favor dels Grups Municipals PSPV-PSOE i 

Compromís, el Pressupost General de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Vilafranca, 

amb uns ingressos i despeses de 1.989.287’70 euros. 


