
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA VINT DE MAIG DE DOS MIL DINOU

En la localitat de Vilafranca, a vint de maig 
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  06/05/2019,  no  es  formula  cap  pel  que  es  considera 
aprovada per unanimitat.

2n.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  FACTURES  CORRESPONENTS  AL  MES 
D'ABRIL DE 2019

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

-Empresa Grup Peisa factures núm. 1901035 i 1901179 per material elèctric i per una 
quantia de 311,37 € i 20,36 €.
-Empresa David García Puig factura núm. 4 per reparació bassa Ma s d'Aznar i per una 
quantia de 1.397,55 €.
-Empresa Anca Anghel factura núm. I-0082 per tinta HP i per una quantia de 51 €.
-Empresa Miraelpardalet S.L factures núm. 56, 68 i 69 per comunicació abril, i treballs 
congrés educació i per una quantia de 754,40 €, 821,29 € i 363 €.
-Empresa Ovidio Colomer Troncho factures núm. 2, 3, 4 i 5 per “zahorra” pista Mas de 
Roures,  netejar  foguera Sant  Antoni,  sorra i  grava i  per  una quantia de  2.923,36 €, 
568,70 €, 484 € i 121 €.
-Empresa Gràfiques Castañ S.L factura núm. A10803 per llibre Guia de la Flora de 
Vilafranca i per una quantia de 5.090,38 €.
-Empresa Stoplagas Sanitat Ambiental S.L factures núm. B190000104 i B190000105 
per desinfecció xarxa aigua legionel·la i desinsectació i desratització edificis municipals 
i per una quantia de 4.089,80 € i 471,90 €.
-Empresa Editorial Jaif S.L factura núm. 14056 per llibres biblioteca i per una quantia 
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de 470,45 €.
-Empresa Jesús Andrés Alós factures núm. C19, C20, 58, 66 i 67 per reparacions Casa 
Cultura, material brigada i habitatge Manolo Monfort Palau i per una quantia de 56,27 
€, 27,10 €, 312,28 €, 122,90 € i 908,95 €.
-Empresa Diego Monfort Andrés factura núm. 440 per pilota club de futbol i per una 
quantia de 19,36 €.
-Empresa  Secanim Bio-Industries  S.A.U.  factura  núm.  FV19/03/13007 per  recollida 
mer escorxador març i per una quantia de 264 €.
-Empresa Ricardo Martínez Vidal factures núm. 21 i 22 per serveis taxi amb finalitats 
mèdiques i per una quantia de 107,91 € i 107,91 €.
-Empresa  Vicente  Marín  Monfort  factures  núm.  14,  15  i  16  per  serveis  taxi  amb 
finalitats mèdiques i per una quantia de 106,92 €, 106,92 € i 106,92 €.
-Empresa Fernando Miguel Vicente Faubel factura núm. 168 per agrupació segregació i 
per una quantia de 794,92 €.
-Empresa  Roberto  Martinez  Vidal  factura  núm. 
19029-190212-190305-190307-190309-190310-190401-190402-190408  per  serveis 
taxi amb finalitats mèdiques i per una quantia de 97,90 €, 127,60 €, 173,80 €, 205,70 €, 
107,80 €, 107,80 €, 183,15 €, 115,50 € i 195,80 €.
-Empresa Mª José Fabregat Roig factura núm. 190054 per herbicida i per una quantia de 
25 €.
-Empresa Industrial Auto Pitarch S.L factures núm. 2319 i 2320 per loctite i filtre greix i 
per una quantia de 38,37 € i 30,59 €.
-Empresa Cristobal Gil Gil factures núm. 115 i 132 per reparacions curta-gespa i Nissan  
i per una quantia de 46,59 i 71,44 €.
-Empresa Argot Cultural factura núm. 1177 per llibres biblioteca i per una quantia de 
98,02 €.
-Empresa  Juan  Ramón  Barreda  Tena  factures  núm.  6  i  7  per  lloguer  abril  i  llum 
gener-febrer i per una quantia de 359,47 i 1.020€.
-Empresa Muebles Mafeca factura núm. 76 per mobiliari oficina de turisme i per una 
quantia de 1.634,56 €.
-Empresa Satofi S.L factura núm. 1150 per còpies mes de març i per una quantia de 
85,09 €.
-Empresa Agrosece S.L factura núm. 141 per reparacions carretó i per una quantia de  
290,01 €.
-Empresa Comercial  Antonio Barreda S.L factures núm. 87 i  122 per tapes registre, 
vorada, ciment i per una quantia de 524,10 € i 226,51 €.
-Empresa Simón Prades Sebastiá factura núm. 2743 per fotografies campanya violència 
de gènere i per una quantia de 191,18 €.
-Empresa Carlos Palomo Altaba factura núm. V/7 per emissió informatius març i per 
una quantia de 1.210 €.
-Empresa Berdin Castelló S.L factura núm. 351467 i 352004 per material enllumenat 
públic i element Càmping i Mancomunitat i per una quantia de 69,79 € i 48,13 €.
-Empresa Schindler factura núm. 3343937972 per manteniment ascensor bilbioteca 1r 
trimestre 2019 i per una quantia de 419,87 €.
-Empresa Comunicacions dels Ports factures núm. 322 i 326 per agenda activa i espot 
nord i per una quantia de 453,75 € i 453, 75 €.
-Empresa Thyssenkrupp Elevadors S.L.U. factures núm. 9002001774 i 2310014237 per 
manteniment ascensor col·legi 2n tr. 2019 i reparació pressupost A31/0006977 i per una 



quantia de 333,38 € i 482,45 €.
-Empresa Saxum Print S.L factura núm. 19000956 per manteniment fotocopiadora abril 
i per una quantia de 54,39 €.
-Empresa Maria Redondo Aragón factura núm. 26 per productes escorxador i per una 
quantia de 75,02 €.
-Empresa  Importadora  Tudelana  S.A  factura  núm.  FV19/6287  per  termòmetre 
escorxador i per una quantia de 48,12 €.
-Empresa Darío Merodo Font factura núm. 10/19 certificat Plaça de Bous any 2019 i per 
una quantia de 530 €.
-Empresa Unimat Prevenció S.L factura núm. 01907569 per servei prevenció anualitat 
2019 i per una quantia de 3.119,33 €.
-Empresa Diari Digital de Castelló S.L factura núm. 2018157 per bàner publicitat festes 
i per una quantia de 302,50 €.
-Empresa Asociació Cultural Eclíptica d'Art factura núm. 2-19 per festival Portsxinel.la 
i per una quantia de 1.500 €.
-Empresa Agma S.L. factura núm. 702 per actuació musical 20-04-19 i per una quantia 
de 1.452 €.
-Empresa  Tània  Muñoz  Marzà  factura  núm.  2019/32  per  interpretació  Congrès 
Educació i per una quantia de 332,50 €.
-Empresa Mª Sandra Rodriguez Gijón factura núm. 44/19 per assessorament abril i per 
una quantia de 1.073,78 €.
-Empresa Gestiona Cultura S.L factura núm. 1/1993 per projecte oci per a joves març i 
per una quantia de 750 €.
-Empresa Jorge Castellet Marquès factura núm. FC19/0019 per manteniment informàtic 
mes d'abril i per una quantia de 229,82 €.
-Empresa  Federació  Ciclisme  Comunitat  Valenciana  per  servei  arbitratge  I  Cursa 
Escoles i per una quantia de 475,72 €.
-Devolució IMCV Samina Nawaz Najid Sharif per import de 35,78 €, Emilio Molina 
Badal per import de 50,36 € i Andrea Monfort Falco i per una quantia de 35,78 €.
-Empresa Agència Tecnològica i Certificació Electrònica factura núm. 120A001347 per 
certificat pseudònim i per una quantia de 12,10 €.

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 presents, 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. APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  CERTIFICACIÓ  N.º  2  I  FACTURA 
CORRESPONENTS  A  L'EXECUCIÓ  DE  L'OBRA  “CONSTRUCCIÓ 
D'ENVOLUPANT EN NOU EDIFICI POLIVALENT”

Per Presidència es dóna compte als reunits que amb data 3 d'abril de 2019 Dª. Antonia  
Clèrig Arnau va presentar  la  certificació  núm. 2 corresponent  a  l'obra “Construcció 
d'envolupant  en  nou edifici  polivalent”,  inclosa  en  el  Pla  de  Cooperació  Provincial 
d'Obres i  Serveis (Pla Castelló  135) per a l'any 2018 de la Diputació Provincial  de 
Castelló,  per import  de  setanta-tres mil  tres-cents vuitanta-sis  euros amb noranta-un 
cèntims (73.386,91 €).

Vista la factura núm. 19P000180 de data 2 de maig de 2019 emesa per BECSA S.A.U, 
corresponent a la certificació núm. 2 de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici 
polivalent” per import de setanta-tres mil tres-cents vuitanta-sis euros amb noranta-un 
cèntims (73.386,91 €).

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 presents, acorda:

Primer.-  Aprovar  la  certificació  núm.  2  corresponent  a  l'obra  “Construcció 
d'envolupant  en  nou edifici  polivalent”,  inclosa  en  el  Pla  de  Cooperació  Provincial 
d'Obres i  Serveis (Pla Castelló  135) per a l'any 2018 de la Diputació Provincial  de 
Castelló,  per import  de  setanta-tres mil  tres-cents vuitanta-sis  euros amb noranta-un 
cèntims (73.386,91 €), emesa per Dª. Antonia Clèrig Arnau.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 19P000180 de 
data 2 de maig de 2019 emesa per BECSA S.A.U, corresponent a la certificació núm. 2 



de  l'obra  “Construcció  d'envolupant  en  nou  edifici  polivalent”,  per  import  de 
setanta-tres mil tres-cents vuitanta-sis euros amb noranta-un cèntims (73.386,91 €), amb 
càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Tercer.- Donar compte, del present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, 
als efectes oportuns.

4t.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  PAGAMENT  ASSEGURANÇA  FESTEJOS 
TAURINS PLAÇA DE BOUS DE VILAFRANCA 29/06/2019

Pel Sr. President es dóna compte als reunits de la pòlissa d'assegurança d'accidents i 
responsabilitat civil per a festejos taurins en la Plaça de Bous de Vilafranca per al dia 29 
juny de 2019 per un import total de 794,96 € emesa per la mercantil Mútua General 
d'Assegurances.

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 presents, acorda:

Primer.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la pòlissa núm. 81/106/2019 
emesa per la Mútua General d'Assegurances per import de 794,96 € en relació amb 
l'assegurança d'accidents i Responsabilitat Civil de Festejos taurins en la Plaça de Bous 
de Vilafranca el dia 29 de juny de 2019 amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 
2019.

5è. DESPATX EXTRAORDINARI

No s'ha presentat  assumpte d'interès que mereixi  ser tractat  per urgència en aquesta 
Sessió.

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