
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA TRETZE DE MARÇ DE DOS MIL DÈSSET

En la localitat de Vilafranca, a tretze de març
de  dos  mil  dèsset,  sent  les  dinou  hores,  es
reuneixen  en  el  saló  d'actes  de  la  Casa
Consistorial,  el  Ple  d'aquest  Ajuntament  en
sessió  ordinària, prèviament convocada, sota
la Presidència del Sr. Oscar Tena Garcia, amb
assistència dels Srs. Regidors que s'enumeren
al  marge.  No  assisteixen,  excusant  la  seua
absència,  els  Srs.  Regidors  enumerats  al
marge.

La Corporació està assistida per la Secretària-
Interventora Sra. Rosa Maria Minguet Tomás
que dóna fe de l'acte.

Una  vegada  verificada  per  la  Secretària-
Interventora la vàlida constitució del Ple, atès
que  es  compleix  l'assistència  mínima  d'un

terç del nombre legal de membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en el següent 

ORDRE DEL DIA

1r. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Per la Presidència es pregunta als reunits si hi ha alguna observació que fer a l'esborrany
de  l'acta  de  la  sessió  de  data  13/02/2017,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera
aprovada per unanimitat.

2n.  SOBRE CORRECCIÓ  D'ERROR  ADVERTIT EN  L'ACTA DEL PLE  DE
DATA 12/12/2016

Per  la  Sra.  Secretària  s'informa  als  reunits  que  s'ha  advertit  una  sèrie  d'errors  de
transcripció en l'acta de la sessió ordinària de data 12/12/2016, en concret:

On diu:
“Cursos de natació
...…………...………………………….. Bimensual    Trimestral
1 sessió a la setmana                                 32,00 €         40,00 €
……………………………………………………………………………………………
Activitats Gimnàs
……………………………………..….Mensual
Ioga integral (Hatha i Kundalini)            20,00 €
……………………………………………………………………………..……………..

ASSISTENTS:

Sr. Óscar Tena García
Sra. Silvia Colom Monferrer 
Sr. Cristóbal Troncho García 
Sra. Betlem Pons Alemán 
Sr Valentín Miravet Sales 
Sra. Miriam Bellés Domingo 
Sr. Francesc Monfort Granel
Sr. Jorge Juan Sorribes Monfort
Sr. Pedro Donato Tena Tena
NO ASSISTENTS:
Sr. Vicente Manuel Marín Monfort
Sr. Alfonso Prades Alcón

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:

Sra. Rosa María Minguet Tomás

 



Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un nombre mínim de 5 persones, excepte
el programa d'entrenador personal i el de preparació per a proves específiques.
…………………………………………………………………………………………….
--Amb els  bons  “ANUAL”,  “SEMESTRAL” I  “TRIMESTRAL” on  s'incloguen  els
mesos de juliol i agost, es regalarà el bo per a la piscina descoberta.
…………………………………………………………………………………………….
--Existeix l'opció de realitzar el pagament amb targeta en la mateixa instal·lació, això
suposarà un recàrrec d'un euro per bo.
...........................................................................................................................................”

Ha de dir:
“Cursos de natació
……...……………...………………….. Bimensual    Trimestral
1 sessió a la setmana                                  36,00 €         54,00 €
……………………………………………………………………………………………
Activitats Gimnàs
………………………………………...Mensual
Ioga integral (Hatha i Kundalini)            25,00 €
……………..……………………………………………………………………………..
Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un nombre mínim de 5 persones, excepte
el  programa  d'entrenador  personal  i  el  de  preparació  per  a  proves  específiques.
L'activitat  Ioga  integral  (Hatha  i  Kundalini)  amb  una  sessió  a  la  setmana  serà  18
euros/mensuals.
…………………………………………………………………………………………….
--Amb  els  bons  PISCINA  “ANUAL”,  “SEMESTRAL”  I  “TRIMESTRAL”  on
s'incloguen els mesos de juliol i agost, es regalarà el bo per a la piscina descoberta.
…………………………………………………………………………………………...”

La  Corporació,  després  de  la  deliberació  corresponent  i  per  unanimitat,  aprova  la
rectificació apuntada en tots els seus termes.

3r.  SOBRE  APROVACIÓ  INICIAL DEL NOMBRE  D'HABITANTS  A DATA
01/01/2017

Pel  Sr.  Alcalde s'informa als  reunits  que  la  xifra  de població que resulta  del  Padró
d'Habitants d'aquest Ajuntament a 1 de gener de 2017 és de 2.271, destacant que igual
que en la resta de municipis el nombre d'habitants descendeix tots els anys.

La Corporació, després de la deliberació corresponent, i tenint en compte la regulació
que respecte de la mateixa fixa el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats  Locals  aprovat  per  RD  1690/1986,  d'11  de  juny,  i  la  Resolució  de  17  de
novembre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre
revisió anual del Padró Municipal d'Habitants i sobre el procediment d'obtenció de la
proposta de xifres oficials de població (BOE 23/11/2005), acorda, per unanimitat:

Primer.- Aprovar com a nombre inicial d'habitants a data 01/01/2017 la xifra de 2.271
habitants.



Segon.- Donar trasllat del present acord a l'Institut Nacional d'Estadística.

4t. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, PRESTACIÓ DELS SERVEIS MORTUORIS I
D'ENTERRAMENT EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

Pel Sr. Alcalde es dóna compte als reunits de l'Acta de l'obertura de pliques realitzada
per  la  Mesa de contractació en  el  procediment  negociat  sense publicitat,  mitjançant
diversos criteris d'adjudicació, que s'ha dut a terme per a l'adjudicació de la prestació del
servei públic de mortuoris i d'enterrament en el cementiri municipal, i  en la qual es
proposa com a adjudicatari del citat servei a la mercantil Funeraria Fabregat Tanatorio
Villafranca, S.L.

Així  mateix,  es  dóna  compte  que  l'interessat  ha  aportat  la  documentació  que  és
preceptiva per acordar l'adjudicació.

La Corporació, després de la deliberació corresponent i per unanimitat, acorda:

Primer.-  Adjudicar la  prestació  del  servei  públic  de  mortuoris  i  enterrament  en  el
cementiri  municipal  a  l'empresa Funeraria  Fabregat  Tanatorio Villafranca,  S.L.,  amb
CIF B-12439725 i amb domicili en l'Avinguda Castelló, n.º 63 de Vilafranca (Castelló),
amb subjecció al plec de clàusules administratives que figura en l'expedient i en els
termes de l'oferta presentada pel licitador, excepte la proposta del licitador consistent a
disposar  si  escau del  personal  de l'Ajuntament  per  a labors  d'enterrament…, per no
ajustar-se al plec de clàusules administratives.

Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini de 15 dies hàbils, comptats
des del següent a la recepció de la notificació de la present adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Tercer.- Comunicar el present acord a l'interessat.

5è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA  DE  LA  VENDA  NO  SEDENTÀRIA  EN  EL  TERME
MUNICIPAL DE VILAFRANCA

Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la proposta de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Vilafranca, amb l'objecte
de regular els preus per a expositors en la Fira de la Magdalena, el tenor literal de la
qual és el següent:

“MEMÒRIA DE L'ALCALDIA

Sobre modificació de l'Ordenança fiscal  reguladora de la  venda no sedentària  en el
terme municipal de Vilafranca.

El  que subscriu,  Alcalde-President  d'aquesta  Corporació,  té  l'honor  de sotmetre  a  la
consideració  de  l'Ajuntament  Ple  el  projecte  de  modificació  de  l'Ordenança  fiscal
reguladora  de  la  venda  no  sedentària  en  el  terme  municipal  de  Vilafranca,  en  els



següents termes:

“IV. DEUTE TRIBUTARI

Article 27.- Bases i tarifes.
…....................................................................................................................................…

-Fira de la Magdalena: Preus per a expositors en general:
-per metre lineal o de façana: 5 €
-casetes de fusta de 3x2 m: 130 €
-pèrgoles de 4x3 m i de 3x3 m: 90 € ”

La  necessitat  i  conveniència  d'aquesta  modificació  queda  sobradament  justificada
donada  l'assumpció  per  part  de  l'Ajuntament  de  l'organització  de  la  Fira  de  la
Magdalena a causa de la dissolució de la Associació Cultural Fira de la Magdalena.

Tot  la  qual  cosa  s'exposa  a  la  Corporació  municipal  en  ple,  que  prestarà  la  seva
aprovació, si escau, a la modificació d'aquest impost, una vegada discutit el projecte
presentat.”

Tenint  en  compte  l'Informe  d'Intervenció  i  el  Dictamen  favorable  de  la  Comissió
d'Economia i Hisenda de data 13/03/2016, la Corporació, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
la  venda  no  sedentària  en  el  terme  municipal  de  Vilafranca,  conforme  als  termes
proposats en la Memòria de l'Alcaldia.

Segon.- Exposició pública de l'aprovació provisional en el Tauler d'anuncis i al Portal
de Transparència de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló pel
termini de trenta dies a explicar des del següent al de la seva publicació en aquest,
posant a la disposició del públic la corresponent documentació, durant el termini de la
qual, els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple.

Tercer.-  Considerar  definitivament  aprovada la  modificació  de  l'ORDENANÇA
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  VENDA  NO  SEDENTÀRIA  EN  EL  TERME
MUNICIPAL  DE  VILAFRANCA,  si  durant  el  citat  període  no  es  presenten
reclamacions.

6è. SOBRE MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Per la  Sra.  Betlem Pons,  Regidora de Cultura i  Benestar  Social,  es  dóna lectura  al
manifest del Dia Internacional de la Dona, el tenor literal del qual és el que segueix:

“El  8  de  març  és  el  Dia  Internacional  de  la  Dona.  És  un  dia  de  reivindicació,  de
denúncia  i  de  reflexió  que  concita  innombrables  manifestacions  contra  la  violència
masclista i permet posar en evidència les discriminacions que les dones segueixen patint
per accedir en igualtat a una ocupació, a l'educació o a la sanitat.



Som conscients dels avanços normatius que s'han succeït per donar reconeixement i
promoure la igualtat entre dones i homes: des de la Carta de Nacions Unides, aprovada
en 1945, fins al Tractat de Funcionament de la Unió Europea de 1957 i, per descomptat,
la nostra Constitució, que consagra la igualtat com un valor, com un principi i com un
dret fonamentals.

No obstant això, els acords internacionals, el dret comunitari europeu i les lleis i altres
normes  promulgades  en  els  àmbits  nacional  i  autonòmic,  que  obliguen  a  aplicar
l'enfocament de gènere en totes les polítiques públiques tractant de prevenir conductes
discriminatòries,  no  són  suficients  per  garantir  l'efectivitat  del  principi  d'igualtat  i
l'imprescindible canvi de mentalitat en tots els àmbits de la realitat social,  cultural i
econòmica.

Per això, el 8 de març és una jornada per denunciar les moltes formes de discriminació
per raó de gènere que continuen arrelades en la nostra societat, i suposa un repte que els
Governs  Locals  afronten  amb  determinació  quotidiana,  conscients  de  la  seva
importància no només com a dret humà bàsic, sinó també com a element essencial per a
la convivència, progrés i desenvolupament social i econòmic sostenible.

Tot succeeix en un lloc. Per això, és l'àmbit local el motor de canvi idoni per a l'evolució
de totes les societats que clamen viure i ser representades en igualtat i que exigeixen la
refundació d'una realitat que permeti a totes les persones desenvolupar-se plenament
sense distinció.

Ajuntaments,  Diputacions, Consells  i  Cabildos Insulars, autèntics coneixedors de les
necessitats reals de la ciutadania i conscients de la potencialitat  de la igualtat,  són i
volen seguir sent actors clau en el disseny i aplicació de plans i estratègies transversals,
que assumeixen la igualtat com a eix vertebrador i tara prioritària en la seva activitat
diària.

Un any més, els governs locals espanyols volen que el Dia Internacional de la Dona
serveixi per mobilitzar a persones de tot el món i convidar-les a debatre les maneres
d'impulsar l'apoderament de les dones, erradicar la violència contra elles en totes les
seves  formes  i  reafirmar  el  seu compromís  amb una societat  justa  que,  malgrat  els
obstacles, roman intacte.

En  línia  amb  l'Agenda  2030  i  amb  els  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible,
ajuntaments de tota Espanya impulsen el desenvolupament de polítiques que tracten de
posar fi a les bretxes en la igualtat de gènere i recolzen accions concretes i reals per
eliminar els obstacles que impedeixen que homes i dones gaudeixin d'unes mateixes
condicions per accedir a oportunitats i recursos.

Per tot això, els Governs Locals reunits en la FEMP:

-Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a
totes les veus que clamen per un futur en igualtat i exempt de violència de gènere, ja que
la seva erradicació és determinant per caminar cap a la igualtat real entre homes i dones.



-Reafirmem el nostre compromís amb els  drets humans i,  en conseqüència,  amb els
drets de les dones, amb la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones i fem explícit
el nostre reconeixement a quants han contribuït amb la seva labor i esforç a l'erradicació
de les situacions de desigualtat  ja superades, al  mateix temps que reiterem la nostra
ferma determinació d'avançar en la superació d'aquelles que encara perviuen avui dia.

-Insistim en la necessitat que continuïn implantant-se polítiques encaminades a fomentar
l'ocupació  i  el  emprendiment  femení,  més  educació  per  a  la  igualtat  d'oportunitats,
major incorporació de les dones en la societat de la informació i més suport a les dones
que viuen en l'àmbit rural.

-No són possibles  les  polítiques  d'igualtat  sense  els  Ajuntaments.  Per  aquest  motiu,
reivindiquem la necessitat de dotar a les Entitats Locals de les competències en aquesta
matèria així com de suficients mitjans i recursos per, en col·laboració amb el Govern i
les  CCAA, assegurar  la implementació adequada de totes les  polítiques i  iniciatives
necessàries per garantir la igualtat de gènere, l'apoderament de les dones i els seus drets
en tots els nostres pobles i ciutats.”

Posat  a  votació  el  manifest  sobre  el  Dia  Internacional  de  la  Dona,  s'aprova  per
unanimitat. 

7è.  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  COMPROMÍS  PER
INSTAR A L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA A EMETRE UN
INFORME PER A L'ALTERACIÓ DE NOM DEL MUNICIPI I ESTABLIR COM
A DENOMINACIÓ OFICIAL ÚNICA VILAFRANCA

Pel  Sr.  Francesc Monfort  es dóna lectura a  la  moció presentada pel  grup municipal
Compromís, el tenor literal del qual és el que segueix:

«L'Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua  ha  manifestat  en  diverses  ocasions  la
recomanació que en els noms oficials de les poblacions es procure evitar la denominació
bilingüe i que es prioritze la forma valenciana dels topònims.

El nom oficial del nostre poble es Vilafranca/Villafranca del Cid. En el nostre cas, la
idoneïtat  del  topònim  Vilafranca,  ja  ha  estat  més  que  justificada  i  acceptada
documentalment. Aquest Ajuntament fa temps que està utilitzant aquest topònim a les
documentacions, publicacions, senyalitzacions, etc.

Atès que dins de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat  Valenciana,  es  regule  en  l'article  21  el  procediment  per  al  canvi  de
denominació de municipis:  «El canvi de denominació d'un municipi serà aprovat per
decret del Consell, a instàncies de la corporació, mitjançant acord plenari adoptat amb
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.»

En atenció a aquestes consideracions, proposem el següent acord:

L'Ajuntament de Vilafranca instarà a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a emetre un
informe per a la alteració de nom del municipi i establir com denominació oficial única



la forma tradicional i valenciana de Vilafranca.»

Continua  assenyalant  el  Sr.  Francesc  Monfort  que  existeix  tot  un  seguit  de
documentació  que  recolza  la  denominació  única  del  municipi  amb  el  topònim  de
Vilafranca, procedint a la lectura de part d'aquesta documentació:

«“VILLAFRANCA DEL CID”
UNA REFLEXIÓ BIBLIOGRÀFICA 

SOBRE UN TOPÒNIM DESTRELLATAT

Josep Monferrer i Guardiola

Catedràtic emèrit de les facultats de
Dret, Humanitats i Arquitectura.

Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.
Chiclayo. El Perú.

1 Introducció

Al nord-oest de les terres castellonenques, s'ubica Vilafranca, una vila reial dels
Ports de Morella. El seu terme municipal limita amb els de Portell i Castellfort, de la
mateixa  comarca;  els  d'Ares  del  Maestrat  i  de  Benassal,  de  l'Alt  Maestrat,  i  el  de
Vistabella  del  Maestrat,  que  hom  encoloma,  sense  saber  ben  bé  perquè,  a  la  de
l'Alcalatén, tot i el seu nom. A més a més, ho fa també amb els dels de Mosquerola i
l'Anglesola, pobles aragonesos de les terres de Terol.

2 Sinopsi històrico-onomàstica

La primitiva població cristiana,  que fou fundada pel  cavaller  aragonés  Blasc
d'Alagó, amb carta de població atorgada el 9 de febrer de 1239, rebé la denominació de
Riu de les Truites i es va situar vora la llera del riu d'aquest nom, que marca la frontera
amb les  terres  aragoneses.  Ben aviat,  el  nucli  poblacional  es traslladà a  la  ubicació
actual,  considerada  més  idònia;  a  partir  d'aquest  moment,  passa  a  denominar-se
Vilafranca, en virtut de les franquícies que li atorga el fundador. En aquests moments
inicials es converteix, doncs, en territori feudal dels Alagó.

Passats uns anys i en contra de la voluntat dels vilatans, sense respectar pactes
anteriors, el 1303, el rei l'agrega als Termes Generals del Castell de Morella de propietat
reial, tot ajuntant-la a les antigues aldees de Morella com a una aldea més, sense haver-
ho estat mai. Això seguirà així fins el 9 de febrer de 1691, quan l'ausburg Carles II
concedeix la independència totes les aldees morellanes i Vilafranca, les segrega de la
matriu i les converteix en viles reials.

3 El Maestrat    

Vilafranca mai ha estat territori del Maestrat; ho el seu nom de vila “franca”, és a
dir, lliure, no sotmesa a jurisdicció de cap orde militar, perquè en cas d'haver-ho estat no
es diria així. Al 1312, quan s'extingeixen els templers, ja formava part del territori de



reialenc, via Morella; el mateix va ocórrer entre 1317, data de fundació de l'orde de
Montesa, creadora del Maestrat, fins el 1587, quan l'ausburg Felip II absorbeix l'orde
militar, que desapareix com a senyoriu religiós i militar.

La pretesa denominació de Vilafranca del Maestrat la va divulgar primer Sanchis
Guarner,  en base a  una argumentació tan irrisoria  com insostenible;  la  va escampar
Fuster  i  la  va  continuar  Soler  en  una  comarcalització  que  van  adoptar  les  noves
administracions  postfranquistes.  Tanmateix,  tant  la  denominació  Vilafranca  del
Maestrat, com l'assignació comarcal a l'Alt Maestrat, no té ni peus ni cap perquè es
tracta d'una aberració. Afortunadament, la denominació Vilafranca del Maestrat ja ha
estat esbandida; fet i fet, però, no ocorre el mateix amb la comarcalització habitual, que,
si bé no és oficial, sí ho és oficiosa i emprada en orri pels organismes públics, que la
sostenen  al  si  d´una  burocràcia  de  rutines,  ignoràncies  i  inèrcies  injustificades  i
injustificables, les quals arriben fins a la universitat, als mitjans de comunicació i, el que
resulta pitjor, als llibres escolars. 
 
4 La duplicitat del nom

Resulta de sentit comú entendre que a un poble correspon només un nom; tan
sols des del  desconeixement,  el  meninfotisme i  l´autoodi  es  pot  mantenir  dos noms
alhora per un poble únic. Cosa que, a més a més, resulta ridícula, quan la duplicitat del
nom  ni  tan  sols  respon  a  una  traducció  correcta  del  nom  original.  No  pot  tenir
justificació la duplicitat Vilafranca-Villafranca, perquè tan sols existeix una vila, que
pertany a l´àrea lingüística del català, tot i que la que versió castellana,  Villafranca,
gramaticalment estiga ben feta. Però denominar Villafranca del Cid a un poble, que es
diu  Vilafranca,  mereix  figurar  a  l'antologia  del  disbarat  de  Lluís  Carandell.  Seguir
mantenint-la, encara més.

5 La qüestió del Cid 

La denominació del Cid apareix sense més ni més per primera vegada en una
partida de baptisme de 1749, i no es consolida fins ben entrat el segle XIX després de la
creació  de  les  demarcacions  provincials,  feta  per  Javier  de  Burgos.  Paga  la  pena
recordar el que escriu l'historiador que ha investigat amb major profunditat els arxius de
Vilafranca, l'insigne historiador mossèn Joan Puig, que els ha llegit i esbrinat de manera
exhaustiva; ho corroboro, perquè personalment també he llegit tot l'arxiu parroquial i el
municipal i he arribat a la mateixa conclusió. El benemérit capellà catinenc, en un parell
de textos, afirma el següent, en rèplica al que s'hi afegirà a l'apartat 6:

“hemos leído los documentos de dichos siglos [i tots els documents parroquials i
els pocs que en resten a l'arxiu municipal] y no hemos encontrado hasta mediados del
siglo XVIII el nombre de Villafranca del Cid”.

“Por qué se llama del Cid el pueblo de Villafranca? No del CID CAMPEADOR,
que pasó por cerca de ella, es decir del lugar, donde entonces no estaba fundada. No del
SEID, Don Blasco de Alagón, que sí la tuvo como heredad suya, también lo eran Catí,
Albocácer y Benassal y no se llaman del Cid ninguno de estos pueblos.”



6 El Cid i Vilafranca

La manca de documentació explicativa del nom ha motivat que els historiadors
aventuren hipòtesis, algunes realment destrellatades, inclús en persones de reconeguda
autoritat científica, com ara la del cidià Menéndez Pidal, que arriba a afirmar:

“El Cid se estableció en Villafranca  (…) que hoy lleva el nombre del héroe.”

Sabem que el Cid va morir l'any 1099; esdevé, doncs, impossible que s'establira
a  Vilafranca,  que  es  fundaria  140 anys  més  tard,  el  1239.  Uns  altres,  en  un  intent
d'explicar l'afegitó d'aquest nom, imaginen una hitpòtesi  diferent,  segons la qual “el
Cid” faria referència a Blasco d´Alagó, senyor fundador -seid en àrab- de la població.
Però no n´hi  ha ni  un sol  document en què sustentar  aital  hitpòtesi.  Això ho diuen
mossèn Salvador Roig, mossèn Segura Barreda, mossèn Betí, Teodor Llorente i d'altres
que ho han anat copian sense fer-ne crítica.

7 Una explicació del nom 

La primera explicació  del  nom del  Cid ens  la  dóna el  doctor  mossèn Jaime
Matheu, que havía estat rector de Vilafranca entre el 6 de febrer de 1738 i el 2 de març
de 1745, data en què es trasllada a la rectoral de Peníscola. Durant el seu rectorat, a
l'arxiu parroquial no hi ha ni un sol document en què aparega el nom del Cid; serà més
tard, al 1758 quan, residint a la vila marinera, escriurà una història de Vilafranca, en la
qual llegim:

“En la Corona de Aragon ay quatro villasde este nombre, Villafranca de Panadés
en Cataluña, Villafranca de la Comunidad de Daroca en Aragón, Villafranca cerca de
Zaragoza,  y  Villafranca  del  Cid  en  Valencia.  Esta  se  llama  así  porque  tiene  un
francolín por armas.”

Han transcorregut 9 anys de la primera aparició textual del Cid. Mossèn Mateu,
que mentre va residir al poble, no la va emprar mai ara ens en dóna una explicació, que
ha estat ininteligible per a tots els autors citats i tots els que n'han copiat, perquè, quina
relació hi ha entre el francolí i el nom del poble? En quaestio, que diría el clàssic.
 

Penso ara ja s'ha trobat l'explicació a les paraules de mossèn Mateu i es basa en
una  aportació  del  meu  amic,  fa  anys  traspassat,  Emili  Beüt  i  Belenguer.  Entre  la
correspondència postal que vaig mantenir amb ell durant bona cosa d´anys, tinc una
carta seua en la que m'explica que està treballant a l'arxiu de Monforte del Cid i em
manifesta el seu goig d'haver trobat un document, en el qual  es parla de les roques del
sit, així denominadades perquè hi fan nius els francolins, i la gent les identifica amb
aquest nom, que correspon al so que ementen els francolins quan canten: sit, sit, sit, de
manera que el personal denomina sit al francolí. En el cas vilafranquí, el Cid toponímic
es tractaría d'una defectuosa traducció castellana del so de les aus, de la qual es deriva
les confusions dels autors a l'hora d'interpretar-ne el significat i s'associaria al nom de la
vila perquè el francolí figura a l´escut de la vila. Per tant, res a veure amb el mercenari
de Vivar, al que hom associa la nostra vila sense motiu.



8 Conclusió

Cal rebutjar la denominació castellana de la vila i deixar-la només en català,
segons la documentació anterior (i també molta posterior) a l´arribada dels borbons; és a
dir, Vilafranca. Com més aviat, millor.
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SEGURA BARREDA, José. Morella y sus aldeas. Morella: Javier de Soto. 1868.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que el seu grup municipal no va a recolzar
la  moció.  La denominació bilingüe va ser un acord que es va adoptar per  l'anterior
Alcalde  i  nosaltres  encara  la  considerem  vàlida,  és  compatible  i  hi  ha  gent  que
s'identifica amb una o una altra.

La  Corporació,  després  de  la  deliberació  corresponent  i  amb  tres  vots  a  favor
corresponents als membres del grup municipal Compromís i amb cinc vots en contra
corresponents als membres del grup municipal PSPV-PSOE, rebutja la moció.

8è. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE INSTANT AL
MINISTERI DE L'INTERIOR LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CASERNA DE LA
GUÀRDIA CIVIL A VILAFRANCA

Pel Sr. Alcalde es dóna lectura a la moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE,
el tenor literal del qual és el que segueix:

“L'any 2007 el Ministeri de l'Interior va instar a l'Ajuntament de Vilafranca a la cessió
de terrenys per a la construcció d'una nova caserna de la Guàrdia Civil. En pocs mesos
el consistori va adquirir i va cedir un solar de 2.000 m2 quadrats amb la qualificació de
dotacional. El Ministeri va redactar el projecte de construcció de l'esmentada caserna
amb la intenció de licitar la seva construcció.

Som conscients que la crisi econòmica de l'any 2008 va paralitzar tots els projectes de
construcció de noves casernes de la guàrdia civil en l'estat espanyol. Encara que també
creiem que,  després d'aquests  anys,  cal  reprendre el  projecte d'aquesta  instal·lació a
Vilafranca. Cal tenir en compte que en aquests moments el nostre municipi no disposa
dels serveis propis d'una caserna. La cessió d'unes oficines per part de l'Ajuntament
permet els serveis d'atenció al públic, però no hi ha habitatges per als guàrdies, ni altres
serveis propis d'aquesta instal·lació.

Per tot això, elevem al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS



1. Instar el Govern d'Espanya i al Ministeri de l'Interior al fet que executi les obres de
construcció  d'una  nova  caserna  de  la  Guàrdia  Civil  a  Vilafranca,  consignant  als
pressupostos generals la dotació econòmica necessària.

2.  Traslladar  aquest  acord a  tots  els  grups  amb representació  en les  Corts  Generals
espanyoles.”

La Corporació, després de la deliberació corresponent i per unanimitat dels membres
presents, acorda:

Primer.- Instar  el Govern d'Espanya i al Ministeri de l'Interior al fet que executi les
obres de construcció d'una nova caserna de la Guàrdia Civil a Vilafranca, consignant als
pressupostos generals la dotació econòmica necessària.

Segon.-  Traslladar  aquest  acord  a  tots  els  grups  amb  representació  en  les  Corts
Generals espanyoles.

9è. DECRETS D'ALCALDIA

Mitjançant lliurament de còpia de l'extracte de tots els decrets dictats per l'Alcaldia-
Presidència des de l'última sessió ordinària, el qual es detalla a continuació, es dóna
compte als reunits, quedant assabentats.

-2017-0031 – Sobre cancel·lació i devolució aval a Becsa, S.A.U. per l'obra “Centre de
dia en la Residència de la Tercera Edat de Vilafranca”

-2017-0032 - Sobre inscripció de l'animal GUETTA-RAÇA CREUAT en el  Registre
municipal d'animals de companyia, Dª. Dolores Deusdad García.

-2017-0033 - Sobre inscripció de l'animal KIRA-PASTOR ALEMANY en el Registre
municipal d'animals de companyia, D. Fernando Barreda Gascón.

-2017-0034  -  Sobre  inscripció  de  l'animal  GOLFO-RAÇA BOXER  en  el  Registre
municipal d'animals de companyia, D. Juan José Fabregat Tena.

-2017-0035 - Sobre inscripció de l'animal PERLA-RAÇA MESTISSA en el Registre
municipal d'animals de companyia, Dª. Otilia Robres Navarro.

-2017-0036 - Sobre inscripció de l'animal DOKI-RAÇA YORKSHIRE TERRIER en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Ángeles Edo Gual.

-2017-0037 -  Sobre inscripció  de  l'animal  RONY-RAÇA SHIH TZU en el  Registre
municipal d'animals de companyia, Dª. Isabel Tena Morraja.

-2017-0038 - Sobre inscripció de l'animal RONDA-RAÇA PASTOR ALEMANY en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. María Colom Fabregat.

-2017-0039  -  Sobre  inscripció  de  l'animal  ESTRELLA-RAÇA MESTISSA  en  el
Registre municipal d'animals de companyia, D. César Bellmunt Beser.

-2017-0040  -  Sobre  inscripció  de  l'animal  TOM-RAÇA MESTISSA en  el  Registre
municipal d'animals de companyia, D. Ramón Gaspar Vicente Andrés.

-2017-0041 – Sobre aprovació liquidació de l'Impost sobre el Valor dels Terrenys de



Naturalesa Urbana C/ Nou, nº 12, D. Amadeo Monfort Pitarch i Dª. María Pilar Artola
Gil.

-2017-0042 – Sobre aprovació liquidació de l'Impost sobre el Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana C/ Rvd. Juan Puig i Av. Castellfort, nº 7, D. Julio Monfort Roig i D.
Juan José Monfort Orenga.

-2017-0043 – Sobre aprovació liquidació de l'Impost sobre el Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana C/ Serrito, nº 5, Dª. Ivana Ibáñez Ferrer i D. Simón Prades Sebastiá.

-2017-0044 - Sobre inscripció de l'animal NANDO SCOTT-RAÇA MESTISSA en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Guadalupe García Ripollés.

-2017-0045 -  Sobre inscripció de l'animal  CUCA-RAÇA MESTISSA en el  Registre
municipal d'animals de companyia, D. Pedro Puig Gil.

-2017-0046 - Sobre inscripció de l'animal LUNA-RAÇA MESTISSA MASTÍN en el
Registre municipal d'animals de companyia, D. Antonio Tena Vicente.

-2017-0047 - Sobre inscripció de l'animal DJANGO-RAÇA DOGO ALEMANY en el
Registre municipal d'animals de companyia, D. Joan Alemán Andrés.

-2017-0048  –  Sobre  aprovació  ampliació  de  crèdits  nº  81.1/2017  en  la  modalitat
d'ampliació de crèdit.

-2017-0049  –  Sobre  aprovació  modificació  de  crèdits  nº  92.2/2017  en  la  modalitat
d'ampliació de crèdit.

-2017-0050 – Sobre inscripció de l'animal CUMBIA-RAÇA CANINA CREUADA en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Marisa Colom Monfort.

-2017-0051 – Sobre inscripció de l'animal PINCHO-RAÇA CANINA MESTÍS en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Rocío Roda Vicente.

-2017-0052 – Sobre inscripció de l'animal  LUCKY-RAÇA CANINA MESTÍS en el
Registre municipal d'animals de companyia, D. Bogdan Neagu.

-2017-0053 – Sobre inscripció de l'animal NALA-RAÇA YORKSHIRE TERRIER en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Soledad Andrés Gómez.

-2017-0054 – Sobre inscripció de l'animal NOA-RAÇA YORKSHIRE TERRIER en el
Registre municipal d'animals de companyia, D. Vicente Querol Martí.

-2017-0055 – Sobre aprovació modificació de crèdits nº 96.3/2017 mitjançant ampliació
de crèdits per majors ingressos.

-2017-0056 – Sobre inscripció de l'animal AMARU-RAÇA CANINA CREUAT en el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Irene Montoliu Monfort.

-2017-0057  –  Sobre  inscripció  de  l'animal  PEPE-RAÇA CANINA MESTÍS  en  el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Susana Vallés Fortanet.

-2017-0058  –  Sobre  inscripció  de  l'animal  TANO-RAÇA  CANINA  RATONERO
BODEGUER  ANDALÚS  en  el  Registre  municipal  d'animals  de  companyia,  Dª.
Carolina de Toro Mas.

-2017-0059  –  Sobre  inscripció  de  l'animal  NOA-RAÇA CANINA CREUAT en  el
Registre municipal d'animals de companyia, Dª. Carolina de Toro Mas.



-2017-0060 – Sobre adjudicació operació de tresoreria per import de 300.000 euros a
l'entitat bancària Caixabank.

10è. DESPATX EXTRAORDINARI

No s'ha presentat  assumpte d'interès que mereixi ser tractat  per urgència en aquesta
Sessió, per la qual cosa es passa a tractar el següent punt de l'Ordre del Dia. 

11è. PRECS I PREGUNTES

Obert el torn de precs i preguntes per la Presidència, es formulen les següents: 

-S'interessa  el  Sr.  Francesc  Monfort  per  les  despeses  ocasionades  amb  motiu  de
l'enderrocament de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Pren la paraula el Sr. Alcalde
per manifestar-li que existia una partida d'uns 6.000 euros al pressupost de l'any 2014
afectada a tal fi. En tot cas, estem mirant les despeses que ens ocasionarà portar els
enderrocs a l'abocador. Afegeix el Sr. Francesc Monfort que s'ha tirat la caserna sense
separar els diferents materials, al que li contesta la Sra. Silvia Colom que atès que hi
havia perill d'ensulsiada no es podia accedir a fer una separació dels materials.

-Pren  la  paraula  el  Sr.  Pedro  Tena per  interessar-se  sobre  si  el  personal  que  venia
tramitant  els  DNIs  en  les  oficines  municipals  té  intenció  de  prestar  el  servei  ací  a
Vilafranca pròximament. Li contesta el Sr. Alcalde que aquest problema es planteja en
tota  la  província,  sembla  que  no  existeix  suficient  personal  per  realitzar  aquests
desplaçaments.  En  tot  cas,  m'he  interessat  sobre  el  tema  diverses  vegades  amb  el
Subdelegat de Govern, esperarem una resposta sobre aquest tema.

I no havent-hi més assumptes que tractar,  pel Sr. Alcalde s'aixeca la sessió,  sent les
dinou hores quaranta minuts, del dia tretze de març de dos mil dèsset, de tota la qual
cosa, com a Secretària, dono fe.
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