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

En  la  localitat  de  Vilafranca,  a  divuit  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  04/02/2019,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  FACTURES  CORRESPONENTS  AL MES  DE 
GENER DE 2019

Per la Presidència es dóna compte de la presentació de les següents factures:

-Empresa  2001  Tècnica  i  Artesania  S.L factures  núm.  75  i  104  per  manteniment 
campanes i rellotge campanar i per una quantia de 498,52 € i 377,52 €.
-Empresa Medios Azahar S.A factura núm. 8/000019 per publicitat Sant Antoni i per 
una quantia de 242 €.
-Empresa TQ Tecnol S.A.U. factura núm. FV1901661 per TQ glastec i per una quantia 
de 154,07 €.
-Florentina Pérez Samper factura 49 contenciós expedient aigua i per una cuantia de 
568,57 €.
-Empresa Promociones y Ediciones Culturales S.A. Factura núm. 421114796 i 1-1231 
per publicitat Sant Antoni i subscripció i per una quantia de 338,80 € i 439 €.
-Empresa Juan Ramón Barreda Tena factura núm. 2 per llum nau i per una quantia de 
297,59 €.
-Empresa Grupo Peisa factura núm. 76 i 285 per lluminàries i fusibles i per una quantia 
de 659,86 € i 24,18 €.
-Empresa Zardoya Otis S.A factura núm. 7P55974M per manteniment ascensor 2019 
per import de 1.188,46 €.
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-Empresa Mª José Fabregat Roig factures n1 5-11-14 per clau xip, tapa desbroçadora i 
pintura incolora i per una quantia de 17,50 €, 75 €, 40 €.
-Papereria Vila S.A factura núm. 124096 per llibres registre, actes i per una quantia de 
508,03 €.
-Empresa Transportes Armatrans S.L factura núm. 3 per sacs pèl·let i per una quantia de  
152,90 €.
-Empresa Fontaneria Vall d'Alba S.L factura núm. A/13 per reparacions piscina i per una 
quantia de 1.770,13 €.
-Empresa Frutas J. Bordás S.L. Factura núm. 75 per diversos Sant Antoni i  per una 
quantia de 105,03 €.
-Empresa Carlos Palomo Altaba factura núm. V/1 emissió informatius gener i per una 
quantia de 1.210 €.
-Empresa Jorge Castellet Marqués factura núm. FC19/0003 per manteniment informàtic 
i per una quantia de 229,82 €.
-Univertitat Jaume I conveni Isonomia exercici 2018 per un import de 226,70 €.
-Empresa Carlos Fabregat Bellés factura núm. 6 per transformador i per una quantia de 
65,97 €.
-Empresa A.C. La Xalera factura núm. 1 per cavalcada de Reyes i per una quantia de 
1200 €.
-Empresa Andrés Ripollés factura núm. A/287 i A/281 per pastissos Sant Antoni i per 
una quantia de 85 €i 20,40 €.
-Empresa Roberto Martínez Vidal factures núm. 195 i 106 per serveis taxi i per una 
quantia de 69,21 € i 101,82 €.
-Empresa Pirotècnia Martí factura núm. 4/19 per coets Sant Antoni i per una quantia de 
393,25 €.
-Empresa Arc Estudi Disseny factures núm. 32-33-34 per agenda activa tardor i hivern i 
fullets Sant Antoni i per una quantia de 952,88 €, 952,88 € i 459,80 €.
-Empresa Mª Teresa Vidal Monfort  factura núm. 2/19 per flors Sant Antoni per una 
quantia de 49,50 €.
-Empresa Mª Sandra Rodríguez Gijón factura núm. 10 per assessorament gener i per 
una quantia de 1.060 €.
-Empresa Comunicacions dels Ports factura núm. 119, 155 i  159 per agenda activa, 
setmanari noticies i espot nord i per una quantia de 453,75 €, 181,50 € i 453,75 €.
-Empresa Berdin Castelló  S.L factura núm. 350200 per enllumenat  públic i  per una 
quantia de 228,04 €.
-Empresa Il·luminacions Just SL factura núm. Emit-092 per il·luminació nadalenca i per 
una quantia de 5.626,50 €.
-Empresa Justo Beltrán García factura núm. 66 per compres pràctiques IES i per una 
quantia de 93,79 €.
-Empresa  Gas Ferreteria  Tena factura  núm.  121110003015,  982,  988 i  989 per  gas 
calefacció edifici La Bassa, 12, vestuari brigada, deshumidificador i diversos edificis i 
per una quantia de 365,40 , 1.177,29 ,487,71 i 224,85 €.
-Empresa Enrique Tena Aznar factura núm. 66 per diversos farmàcia i per una quantia 
de 15,25 €.
-Empresa Comercial Antonio Barreda S.L factura núm. 23 per diversos càmping i per 
una quantia de 72,72 €.
-Empresa Gestiona Cultura S.L.U. factura núm. 1/196 per trobada juvenil Cinctorres i 
per una quantia de 282,62 €.



-Empresa Consejo Gral. Cosital factura núm. IN90596 per subscripció Cosital i per una 
quantia de 120 €.
-Empresa Vicente Marín Monfort factura núm. 1/2019 per servei taxi i per una quantia  
de 213,84 €.
-Empresa  Muebles  Mafeca  C.B  factura  núm.  20  per  mobiliari  biblioteca  i  per  una 
quantia de 2.644,79 €.
-Empresa José Beltrán Cabanes factura núm. 17-118 per peix pràctiques IES i per una 
quantia de 53,80 €.
-Empresa Casnet 96 S.L factura núm. G19/000004 per kleenex i  per una quantia de 
106,94 €.
-Empresa Caburei S.C. factura núm. U/8 per menjar Reis Mags i per una quantia de 
153,30 €.
-Empresa Luisa Pilar Trujillo Higueras factura núm. T/203 per tortells residencia 3a 
Edat i per una quantia de 56,60 €.
-Empresa  Monfort  Ingenieros  S.L.U.  factura  núm.  Emit-19003  per  instal·lació 
electricitat edifici polivalent i per una quantia de 422,10 €.
-Empresa  Editorial  Premsa  Valenciana  factura  núm.  S2019/0000075  per  subscripció 
Llevant i per una quantia de 579,50 €.
-Empresa Thyssenkrupp Elevadors S.L.U. factura núm. 9001885550 per manteniment 
ascensor col·legi 1r Trimestre 2019 i per una quantia de 333,38 €.
-Empresa  Corporació  Alimentària  Guissona  factura  núm.  BBI34  per  prova  caldera 
Centre Interpretació i per una quantia de 126 €.
-Empresa  Zurich  Insurance  PLC per  segur  responsabilitat  civil  empreses  i  per  una 
quantia de 2.168,65 €.
-Empresa Mª Rosario Bordás Andrés per caramels Reis i per una quantia de 77,50 €.
-Empresa Miraelpardalet factura núm. 201002 per servei comunicació gener i per una 
quantia de 754,40 €.
-Oscar Tena García despeses gener per un import de 82,60 €.
-Empresa Infobibliotecas factura núm. 1154 per llibres biblioteca i per una quantia de 
270,84 €.
-Empresa  ISASFE  factura  núm.  VAR-01/19  canvi  comptador  i  per  una  quantia  de 
2.153,80 €.
-Empresa  Nedgia  Cegas  S.A factures  núm.  25383-25592-25593-2858-2912  per  gas 
calefacció diversos edificis i per una quantia de 8,70 €, 2.702,46 €, 1.854,26 €, 3.654,47 
€, 5.263,40 €.

Resultant  que s'ha acreditat  documentalment i  comprovada l'efectiva realització dels 
subministraments i treballs prestats.

Considerant el  que es disposa en els  arts.  184 i  següents del  Reial  decret  legislatiu 
2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, l'art. 21.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladores de les bases de règim 
local  modificada  per  la  Llei  27/2013  de  27  de  desembre  de  racionalització  i 
sostenibilitat de l'Administració 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 dels 
membres, acorda:

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de despeses, en relació amb 
cadascuna de les factures transcrites anteriorment.

Segon.- Ordenar el pagament de les mateixes amb càrrec al Pressupost Municipal de 
l'exercici 2019.

3r. 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.

3r.1.  SOBRE  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  NEDGIA 
CEGAS,  S.A.  PER  A  LA  REALITZACIÓ  D'ESCOMESA  EN  EL  CARRER 
INDEPENDENCIA, Nº 20 

Pel Sr. President s'informa els reunits que NEDGIA CEGAS, SA, amb data 7 de febrer 
de  2019,  ha  presentat  sol·licitud  d'escomesa  de  gas  natural  canalitzat  en  el  C/ 
Independència, núm. 20, generant l'expedient 93/2019.

Resultant  que  amb  data  13  de  febrer  de  2019  s'ha  emès  informe  per  l'Arquitecta 
Municipal en relació a les obres descrites, que el seu tenor literal és el següent:

“Expedient núm.: 093/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicència Urbanística

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Vist  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  NEDGIA CEGAS,  S.  a.,  núm.  d'expedient 
93/2019, referent a la concessió de LLICÈNCIA URBANISTICA per a la realització 
d'Escomesa de gas al Carrer Independència Núm. 20, el Tècnic Municipal que subscriu 
ha  visitat  o  comprovat  la  situació  del  vial  en  el  qual  es  pretén  realitzar  l'obra,  i, 
conforme a la documentació presentada, emet el següent

INFORME
PRIMER. S'acompanya a l'expedient:
Sol·licitud de  Llicència  d'Obra  presentada  a  l'Ajuntament  de  Vilafranca el  dia  7  de 
febrer de 2019
Pla d'Ubicació de l'Escomesa.
Pressupost d'Execució Material de les obres que es pretén realitzar.

SEGON. Es donen les següents circumstàncies urbanístiques:



La  parcel·la  on  es  pretén  realitzar  l'escomesa  està  qualificada  com  a  Sòl  Urbà 
Residencial. La memòria presentada juntament amb la sol·licitud no interfereix en els 
plans urbanístics municipals.

TERCER.  El  pressupost  d'Execució  Material  al  qual  ascendeixen  les  obres  que  es 
pretenen realitzar és de 143,74 €.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de l'obra que pretén realitzar 
l'empresa NEDGIA CEGAS, S.A per a la realització de les obres d'ESCOMESA DE 
GAS AL CARRER INDEPENDÈNCIA Núm. 20.

La llicència d'obra ha de quedar subjecta a les següents condicions generals:
1) La senyalització de l'obra es realitzarà de conformitat amb el que s'estableix en la 
legislació de trànsit  i  seguretat viària i la normativa de desenvolupament que resulti 
d'aplicació. Quan per raó de les obres fos necessari prohibir l'estacionament de vehicles 
en la via pública, haurà de col·locar-se senyalització vertical a aquest efecte amb una 
antelació mínima de 24 hores al començament de les obres. Així mateix, quan per raó de 
les obres fos necessari desviar el trànsit, deurà presenyalitzar-se el desviament a fi que  
els conductors puguin utilitzar itineraris alternatius.
2) Es disposaran passos de vianants, en perfectes condicions de seguretat, en totes les 
sortides d'habitatges i  altres punts en què sigui  necessari,  així  com passos en sentit 
longitudinal i paral·lel a la canalització protegits, restituint els passos per als vianants 
existents. Es garantirà en tot moment l'accessibilitat del pas dels discapacitats.
3) Les rases estaran correctament barrades a fi d'evitar l'accés de persona aliena a les 
obres. Durant el temps en què no es treballi, el clos haurà d'impedir que es produeixin 
danys a vianants o vehicles que circulin per la zona. S'entén per perímetre de l'obra a 
l'efecte de l'obligació de clos tant la zona de la rasa com l'apilament de materials, eines i 
casetes.
Els encreuaments de calçada es realitzaran preferentment en dues meitats, a fi de causar 
la menor pertorbació possible al trànsit rodat.
4) Les afeccions o danys que es causin als serveis municipals que discorren sota el sòl 
públic, tals com enllumenat públic, xarxes de telecomunicacions municipals, xarxes de 
reg o sanejament, seran de reparació immediata i urgent pel titular de la llicència que 
haurà  de  contractar  a  empresa  homologada  tècnicament  per  a  la  intervenció  i  que 
l'executarà  baix  supervisió  municipal.  No  obstant  això  l'Ajuntament  escometrà  la 
reparació d'aquests danys si causes tècniques o d'urgència en el manteniment del servei 
l'aconsellessin, sent a càrrec del titular de la llicència el cost de la reparació, que podrà 
ser recaptat per via executiva.
5)  L'obligatorietat  del  manteniment  de  la  circulació  rodada  o  per  als  vianants  en 
condicions suficients de seguretat, exigirà l'adopció de mesures de senyalització vertical 
i/o horitzontal, cartells informatius i rètols indicadors que garanteixin en tot moment la 
seguretat dels vianants, dels automobilistes i del propi personal de l'obra. Els senyals de 
trànsit  a  col·locar  seran  les  reglamentàries  ajustant  la  seva  disposició  a  les 
característiques urbanes, així com a la localització de la zona d'obres en relació amb el 
tram viari afectat. A la finalització de l'obra haurà de reposar-se al seu estat primitiu la 
senyalització de trànsit horitzontal i vertical,  devent així mateix retirar-se els cartells 
que hagin estat instal·lats.
6)  La  demolició  dels  paviments,  buidatge  i  excavat,  es farà  pels  procediments  més 



adequats,  previ  talli  de  l'aglomerat  amb  disc  que  asseguri  un  tall  recte,  evitant 
mossegades o irregularitats.
7) El producte de les demolicions o excavacions no podrà ser dipositat en la via pública 
ni als parcs i/o jardins públics, havent de ser transportat a un abocador autoritzat en 
contenidors o recipients adequats disposats per a això.
8) La reposició de paviments serà dels mateixos materials que els aixecats i en qualsevol 
cas, hauran de ser, com a mínim, els següents:
a) Calçades:
• Sub-base de sorra de molla de 25 cm. de gruix amb 98% de proctor normal.
• Base de formigó de 30 cms. amb H125Kgs/cm2
• Capa de rodadura de 6 cms. d'A4 o similar en calent.
b) Voreres:
• Sub-base de sorra de molla de 15 a 20 cms. de gruix amb proctor de 98%.
• Base de formigó de 15 cms. i lloseta hidràulica o rajola similar, d'acord amb l'existent 
en la zona d'actuació.
9) Les obres de farciment, macizat i pavimentació estan subjectes a control de qualitat 
municipal. Aquest control de qualitat haurà de ser requerit a l'empresa contractada per 
l'Ajuntament  a  tal  fi  en  el  moment  tècnicament  oportú  i  el  cost  dels  assajos 
corresponents  serà  sufragat  pel  titular  de  la  llicència  de  conformitat  amb  el  que 
s'estableixi en la corresponent Ordenança Fiscal.
10) L'horari d'execució d'obres en la via pública és, amb caràcter general, de 8 del matí 
a 8 de la tarda (de 8 a 20 hores), de dilluns a divendres no festius. Si existeixen raons 
justificades  que  així  ho  aconsellin,  l'Ajuntament  podrà  establir  en  la  llicència  o 
posteriorment mitjançant comunicació al titular d'aquesta, un horari de treball especial, 
ampliant o reduint el que ordinàriament se segueixi, sense que això confereixi dret a cap 
indemnització a l'empresa executant de les obres o la subministradora del servei.
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  NEDGIA CEGAS,  SA,  núm. 
d'expedient 93/2019, referent a la concessió de LLICÈNCIA URBANISTICA per a la 
realització d'Escomesa de gas al Carrer Independència, núm. 20 d'aquesta localitat.

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: NEDGIA CEGAS, SA
-Pressupost-Base Imposable: 143,74 euros
-Tipus de gravamen: 2’15%
-Impost: 3’09 euros

Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.



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