
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA QUATRE DE FEBRER DE DOS MIL DINOU

En  la  localitat  de  Vilafranca,  a  quatre  de 
febrer de dos mil dinou, sent les tretze hores 
quinze  minuts,  es  reuneixen  a  la  Casa 
Consistorial,  la  Junta  de  Govern  Local 
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. 

La Junta està assistida per la Secretària-Interventora accidental Sra. Celina Julve Prades 
que dóna fe de l'acte.

Una vegada verificada per la Secretària-Interventora accidental la vàlida constitució de 
la Junta de Govern Local, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els 
assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, 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  21/01/2019,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n.  SOBRE  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  Dª.  ANA 
PLAZAS MARTÍNEZ PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES EN L'HABITATGE 
DEL  C/  COSTERA  FALCÓ,  NÚM.  7,  AMB  REFERÈNCIA  CADASTRAL 
3086710YK3738N001RZ

Pel  Sr.  President  s'informa  els  reunits  de  la  sol·licitud  de  Llicència  Urbanística 
presentada per Dª. Ana Plazas Martínez, número de registre d'entrada 2019-E-RE-11 de 
data 21 de gener de 2019, número d'expedient 30/2019, per a la realització d'obres en 
l'habitatge  del  C/  Costera  Falcó,  núm.  7  i  amb  referència  cadastral 
3086710YK3738N0001RZ de Vilafranca.

Resultant  que  amb  data  28  de  gener  de  2019  s'ha  emès  informe  per  l'Arquitecta 
Municipal en relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és el següent:

“Expedient núm.: 030/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Tècnic: Antonia Clèrig Arnau

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En  compliment  de  la  Providència  d'Alcaldia  en  relació  amb  l'expedient  incoat  a 

ASSISTENTS:

Sr. Oscar Tena Garcia
Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cristóbal Troncho García
Sra. Betlem Pons Alemán 
 



sol·licitud  d'Ana  Plazas  Martínez  núm.  de  registre  d'entrada  2019-E-RE-11,  núm. 
d'expedient 30/2019, referent a la petició de sol·licitud de LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
per  a  la  realització  d'obres  en  l'habitatge  del  Carrer  Costera  Falcó,  núm.  7  i  amb 
referència  cadastral  3086710YK3738N001RZ,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  ha 
visitat o comprovat la situació de l'immoble objecte de la llicència, i, conforme a la  
documentació presentada, emet el següent

INFORME

PRIMER.  Que les  obres  es pretenen realitzar  sobre  un edifici  situat  en  un  solar  la 
qualificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl Urbà i la 
seva classificació Barri antic.

SEGON. Que el  projecte  tècnic  presentat  juntament  amb la  sol·licitud compleix les 
prescripcions  previstes  en  les  Normes  Subsidiàries,  amb  la  resta  de  Normativa 
urbanística  vigent  i  qualsevol  altra  Legislació  sectorial  concurrent  en  funció  de  les 
característiques i usos de l'edifici, tal com estableix el quadre següent:

Condicions d'ús i 
edificació

Condicions del 
Projecte

Condicions dels 
Instruments de 

planejament

Cumpleix

Sí No

Parcel.la mínima EXISTENT NO SE ESTABLEIX [X] [ ]
Ocupació EXISTENT NO SE ESTABLEIX [X] [ ]
Màxim de plantes 2 3 [X] [ ]
Altura màxima 6,20E 9,80 [X] [ ]
Aparcaments NO TÉ NO SE ESTABLEIX [X] [ ]

Materials
COMPATIBLES 

AMB L'ENTORN
PERMÈS 

[X ] [ ]

Alineacions, Rasants i Cotes [X] [ ]
Urbanització [X] [ ]

TERCER.  Es  donen  les  següents  circumstàncies:  La  zona  que  en  projecte  està 
representada gràficament com de pati, està qualificada com a vial públic, no obstant 
això com l'Ajuntament no requereix obrir aquest vial, no existeix inconvenient en què 
s'aprofiti per la propietat, sense que es pugui realitzar cap mena de construcció en el seu 
interior.

QUART.  El  pressupost  total  al  qual  ascendeix  el  cost  del  projecte  presentat  és  de 
73.374,00 €.

CINQUÈ. En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de 
la LLICÈNCIA URBANISTICA sol·licitada per Ana Plazas Martínez núm. de registre 
d'entrada  2019-E-RE-11,  segons  Projecte  Bàsic  realitzat  per  l'Arquitecte  Sr.  Xavier 
Salvador Centelles.

SISÈ. S'ha d'advertir a la promotora:
Que no haurà de començar les obres amparades per la present llicència fins que no hagi 



transcorregut, com a mínim, el termini d'un mes comptat a partir de la data en què es va 
presentar el projecte d'execució visat pel Col·legi Professional corresponent i, a més, 
l'estudi de seguretat i salut i l'estudi de gestió de residus.
Que  haurà  d'aportar  un  annex  d'Eficiència  Energètica  i  incorporar  el  Certificat 
d'Eficiència Energètica de projecte al projecte d'Execució i posteriorment quan sol·liciti 
la  llicència  d'ocupació  haurà  d'incorporar  el  document  de  registre  del  Certificat 
d'Eficiència Energètica de l'edifici acabat.
Que haurà de  realitzar  el  nomenament del  tècnic Director d'Execució material  i  del 
Tècnic coordinador en matèria de Seguretat en el moment en què es presenti el projecte 
d'Execució.
El Tècnic Municipal, Antonia Clèrig Arnau”.

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent i atenent el que es 
disposa en l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres, i a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per unanimitat  
dels membres presents, acorda:

Primer. Atorgar Llicència Urbanística d'Obres a Dª. Ana Plazas Martínez núm. de 
registre  d'entrada  2019-E-RE-11  de  data  21  de  gener  de  2019,  núm.  d'expedient 
30/2019, per a la realització d'obres en l'habitatge del Carrer Costera Falcó, núm. 7 i 
amb referència cadastral 3086710YK3738N001RZ de Vilafranca, segons Projecte Bàsic 
realitzat per l'Arquitecte Sr. Xavier Salvador Centelles, indicant que queda subjecta a 
l'advertiment que s'indica en l'informe de l'Arquitecta Municipal.

Segon.  Practicar  la  liquidació  provisional de  l'Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions  i  Obres  de  conformitat  amb  l'Ordenança  Fiscal  vigent,  procedint  al 
cobrament  d'aquesta,  d'acord  amb les  següents  dades,  i  sense  perjudici  de  la  visita 
d'inspecció que es girarà amb vista  a la  determinació de la  liquidació definitiva del 
referit impost:
-Subjecte Passiu: Ana Plazas Martínez
-Pressupost-Base Imposable: 73.374 €
-Tipus de gravamen: 2’15%
-Impost: 1.577’54 €

Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.

3r.  SOBRE  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  D.  JOSÉ 
MIGUEL GARCÍA MONFORT PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUIR UN MUR DE PEDRA EN SEC AMPLIANT EL CAMÍ EXISTENT 
EN EL POLÍGON NÚM. 22 – PARCEL·LES NÚMEROS 30 I 31 DEL TERME 
MUNICIPAL DE VILAFRANCA

Pel  Sr.  President  s'informa  els  reunits  de  la  sol·licitud  de  Llicència  Urbanística 
presentada per D. José Miguel García Monfort, número de registre d'entrada 516 de data 
12 de març de 2018, número d'expedient 90/2018, per a la realització de les obres de 
construir un mur de pedra en sec ampliant el camí existent en el Polígon núm. 22 – 
parcel·les números 30 i 31 del terme municipal de Vilafranca.



Resultant  que  amb  data  28  de  gener  de  2019  s'ha  emès  informe  per  l'Arquitecta 
Municipal en relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és el següent:

“Títol:  Informe  sobre  llicència  d'obra  per  a  MODIFICAR  L'ALINEACIÓ  I 
CONSTRUIR UN MUR DE PEDRA EN SEC AMPLIANT EL CAMÍ EXISTENT.
Autor: Antonia Clèrig Arnau

INFORME TÈCNIC

En  compliment  de  la  Providència  d'Alcaldia,  en  relació  amb  l'expedient  incoat  a 
sol·licitud  de  D.  JOSÉ  MIGUEL GARCÍA MONFORT referent  a  la  concessió  de 
llicència urbanística per a la realització de les obres de CONSTRUIR UN MUR DE 
PEDRA EN  SEC  AMPLIANT  EL CAMÍ  EXISTENT  en  POLÍGON  Núm.  22  – 
PARCEL·LA Núm. 30 i 31 de Vilafranca, el Tècnic Municipal que subscriu conforme a 
la documentació presentada, emet el següent

INFORME

PRIMER. Es donen les següents característiques urbanístiques:
a) Planejament municipal al qual està subjecta: NORMES SUBSIDIÀRIES
b) Grau d'urbanització: SÒL NO URBANITZAT
c) Classificació urbanística del sòl: SÒL NO URBANITZABLE
d) Qualificació urbanística del sòl: NO URBANITZABLE COMÚ
e) Usos urbanístics admesos: Es permeten les edificacions auxiliars dels aprofitaments 
forestals,  instal·lacions  d'utilitat  pública  o  interès  social  que  serveixin  de  forma 
controlada d'alberg o campament
f) Limitacions de caràcter urbanístic:
Les parcel·les en les quals es pretén realitzar el nou mur està dins de la zona del PLA 
D'ACCIÓ  TERRITORIAL  FORESTAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  – 
PATFOR
El camí en el qual es pretén modificar l'alineació està catalogat com a Via pecuària 
“Camí de Vilafranca a Sant Pere”.

SEGON.- Que, d'acord amb el que es disposa en la Llei 5/2004, de 25 de Juliol, de la  
Generalitat,  del  Sòl  No  Urbanitzable,  l'activitat  descrita  NO  requereix  declaració 
d'interès comunitari.

TERCER.- Les obres que es pretenen realitzar SI són compatibles amb el planejament 
municipal.

QUART.-  S'ha  rebut  informe  indicant  que  no  hi  ha  impediment  a  una  possible 
autorització respecte a la modificació de l'alineació de la paret de pedra en sec existent 
en el polígon 22, parcel·les 30 i 31 del terme municipal de Vilafranca de la Conselleria 
d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural  (Expte: 
STMA/SF/AG/048/2018) amb les següents condicions:
A l'hora d'executar els treballs haurà de complir el Decret 7/2004, referent a la seguretat  
de prevenció d'incendis forestals.



CINQUÈ.-  Les  obres  únicament  poden  afectar  la  parcel·la  del  propietari  i  a  la  via 
Pecuària no podent ampliar-se el camí en les parcel·les d'altres propietaris.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la llicència 
d'Obra per a les obres de CONSTRUIR UN MUR DE PEDRA EN SEC AMPLIANT 
EL CAMÍ  EXISTENT  en  POLÍGON  Núm.  22  –  PARCEL·LA Núm.  30  i  31  de 
Vilafranca sol·licitada per Sr. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MONFORT, manifestant en la 
mateixa que la llicència ha de quedar condicionada al compliment dels condicionants 
establerts en l'Informe de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, segons Expedient STMA/SF/AG/048/2018 de 14 de Juny de 
2018.

Se li  ha de passar a Sr.  JOSÉ MIGUEL GARCÍA MONFORT informe realitzat  per 
Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural, 
Expedient STMA/SF/AG/048/2018 de 14 de Juny de 2018.

Se li ha de comunicar que l'ampliació del camí únicament pot realitzar-se en parcel·les 
de  la  seva  propietat,  no  permetent  aquesta  llicència  que  s'ampliï  el  camí  en  altres 
parcel·les.

Per deixar-ne constància i faci efecte oportuns signo el present informe a Vilafranca a la  
data de la signatura.
El Tècnic Municipal: Antonia Clèrig Arnau”

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent i atenent el que es 
disposa en l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres, i a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per unanimitat  
dels membres presents, acorda:

Primer. Atorgar Llicència Urbanística d'Obres a D. José Miguel García Monfort, 
número de  registre  d'entrada  516 de  data  12 de  març  de  2018,  número d'expedient 
90/2018, per a la realització de les obres de construir un mur de pedra en sec ampliant el 
camí existent en el Polígon núm. 22 – parcel·les números 30 i 31 del terme municipal de 
Vilafranca,  indicant  que  queda  condicionada  al  compliment  dels  condicionants 
establerts en l'Informe de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Local, segons Expedient STMA/SF/AG/048/2018 de 14 de juny de 
2018.

Segon.  Practicar  la  liquidació  provisional  de  l'Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions  i  Obres  de  conformitat  amb  l'Ordenança  Fiscal  vigent,  procedint  al 
cobrament  d'aquesta,  d'acord  amb les  següents  dades,  i  sense  perjudici  de  la  visita 
d'inspecció que es girarà amb vista  a la  determinació de la  liquidació definitiva del 
referit impost:
-Subjecte Passiu: José Miguel García Monfort
-Pressupost-Base Imposable: 3.000 €
-Tipus de gravamen: 2’15%
-Impost: 64’50 €



Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

Pel Sr. President s'informa de la necessitat d'abordar un assumpte el tractament del qual 
no  pot  ser  demorat  fins  a  la  pròxima  sessió  ordinària;  acordada  la  urgència,  per 
unanimitat dels membres presents, es procedeix a l'estudi d'aquest.

4t.1. SOBRE PAGAMENT AJUDES ONG 2018

Per Presidència s'informa els reunits que l'ONG ADECOI ha justificat l'ajuda que se li 
va concedir per al desenvolupament del projecte denominat “Aigua potable i sanejament 
rural en la comunitat del Mangrullo (Paraguai)”, per import de 2.000,00 €, dins de les 
Ajudes  a  Organitzacions  No  Governamentals  que  desenvolupen  programes  de 
col·laboració als països empobrits de l'exercici 2018 d'aquest Ajuntament.

Així mateix, s'informa els reunits que l'ONG AmeÁfrica ha justificat l'ajuda que se li va 
concedir  per  al  desenvolupament  del  projecte  denominat  “Condicionament  i 
rehabilitació escola St. Joseph Freinademetz (Haití)”, per import de 1.332,00 €, dins de 
les  Ajudes  a  Organitzacions  No  Governamentals  que  desenvolupen  programes  de 
col·laboració als països empobrits de l'exercici 2018 d'aquest Ajuntament.

Considerant el  que es disposa en els  arts.  184 i  següents del  Reial  decret  legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  pel qual s'aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, l'art. 21.1 f) de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local i el Decret d'Alcaldia número 2015-0142, de data 10 
de juliol de 2015, pel qual es delega en la Junta de Govern Local les atribucions de 
l'Alcaldia,  entre  altres  la  d'autorització,  disposició,  reconeixement  o  liquidació  de 
l'obligació, així com la d'ordenació dels pagaments.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

Després de la deliberació corresponent, la Junta de Govern Local, per unanimitat de tots 
els seus membres, acorda:

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de despesa en relació amb 
les subvencions transcrites anteriorment.

Segon.- Ordenar el pagament de les mateixes amb càrrec al Pressupost Municipal de 
2018.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, sent les 
tretze hores quaranta minuts, del dia quatre de febrer de dos mil dinou, de tota la qual 
cosa, com a Secretària accidental, dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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