
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EL DIA VINT-I-SET DE JUNY DE DOS MIL DINOU 

En la localitat de Vilafranca, a vint-i-set de
juny  de  dos  mil  dinou,  sent  les  dinou
hores, es reuneixen en el saló d'actes de la
Casa  Consistorial,  el  Ple  d'aquest
Ajuntament  en  sessió  extraordinària,
prèviament convocada, sota la Presidència
de  la  Sra.  Silvia  Colom Monferrer,  amb
assistència  dels  Srs.  Regidors  que
s'enumeren  al  marge.  No  assisteix,
excusant la seva absència,  el  Sr.  Regidor
enumerat al marge.

La  Corporació  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 del
Ple, atès que es compleix l'assistència mínima d'un terç del nombre legal de membres, la
Presidenta obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el
següent

ORDRE DEL DIA

1r. PERIODICITAT DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT PLE

Per Secretaria s'informa els reunits que tal com preceptua l'art.  47.1 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, es faculta a les Corporacions Locals a fixar el seu
propi règim de sessions, devent en tot cas respectar el termini fixat en l'art. 46 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, segons el qual en municipis de fins a 5.000 habitants se celebrarà
sessió ordinària una vegada cada tres mesos.

Per  la  Presidència  es  proposa  com  a  règim  de  sessions  ordinàries  a  celebrar  per
l'Ajuntament Ple el segon dilluns de cada mes a les vint hores.

Quan el dia assenyalat per al ple ordinari coincideixi amb dia festiu el ple ordinari tindrà
lloc el dilluns següent a les vint hores.

Pel Sr. Francesc Monfort s'assenyala que en els últims plens hi ha hagut pocs temes a
tractar, que igual que el ple ordinari d'agost normalment es posposa o no es duu a terme,
algún ple ordinari no seria necessària la seua celebració.
 
Pren la paraula el Sr. Óscar Tena per a manifestar que, si bé durant aquests últims plens
hi ha hagut pocs temes a tractar, és obligatori establir una periodicitat en les sessions
ordinàries, i cada dos mesos seria massa temps entre ple i ple.

ASSISTENTS:

Sra. Silvia Colom Monferrer 
Sr. Cándido Andrés Gascó
Sr. Bruno Morraja Deusdad
Sra. María Vicente García
Sr. Óscar Tena García
Sra. Rebeca Andrés Falcó
Sr. Valentín Miravet Sales
Sr. Francesc Monfort Granel
Sra. Lidia Rosario Domingo Marco
Sr. Jairo Sans Peris
NO ASSISTENTS:
Sr. Cristóbal Troncho García
 



 

El Sr. Francesc Monfort manifesta que si hi ha que establir una periodicitat està bé cada
mes, ja que cada dos mesos es fa llarg.

La  Corporació,  després  de  la  deliberació  corresponent,  i  per  nou  vots  a  favor
corresponents als membres presents del grup municipal PSPV-PSOE Vilafranca i als
membres del grup municipal Compromís per Vilafranca i una abstenció corresponent al
membre del grup municipal Partit Popular Vilafranca, acorda:

Primer.- Fixar com a règim de sessions ordinàries del Ple el segon dilluns de cada mes
a les vint hores.

Segon.- Que quan el dia assenyalat per al ple ordinari coincideixi amb dia festiu el ple
ordinari tindrà lloc el dilluns següent a les vint hores.

2n. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Per Secretaria s'informa que de conformitat amb el que es disposa en l'art. 20.1.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació amb l'art. 23 i l'art. 35.2 del RD 2568/86, de 28 de
novembre,  es  proposa  la  constitució  de  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  per
l'Alcaldessa i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal de membres
de la Corporació, nomenats i cessats lliurement per aquell.

Les seves funcions són les d'assistir a l'Alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i
exercir  les  atribucions  que  l'Alcaldessa  o  un  altre  òrgan  municipal  li  delegui  o  li
atribueixin les lleis.

L'Alcaldia-Presidència proposa constituir la Junta de Govern Local, la qual celebrarà
sessió ordinària el primer i tercer dilluns de cada mes a les tretze hores quinze minuts.

La Corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer.- Constituir a la Junta de Govern Local, la qual celebrarà sessió ordinària el
primer i tercer dilluns de cada mes a les tretze hores quinze minuts.

3r. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Per Secretaria s'informa els reunits que la Comissió Especial de Comptes és d'existència
preceptiva segons disposen els articles 20.1 e) i 116 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, en
relació amb el 119 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  i  127 del  ROF,  la  qual,  tal  com disposa  l'apartat  tercer  d'aquest  mateix
article,  podrà,  mitjançant acord en aquest sentit,  actuar com a Comissió Informativa
Permanent per als assumptes relatius a Economia i Hisenda.

Aquesta Comissió estarà composta per membres dels diferents grups polítics integrants
de la Corporació.

Per la Presidència es proposa nomenar com a membres de la COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES als següents Regidors:



 

Presidenta: Dª. Silvia Colom Monferrer
Vocals: D. Cándido Andrés Gascó

 D. Bruno Morraja Deusdad
 D. Valentín Miravet Sales
D. Francesc Monfort Granel
Dª. Lidia Rosario Domingo Marco
D. Jairo Sans Peris

Actuant la mateixa com a Comissió Informativa Permanent per als assumptes relatius a
Economia i Hisenda.

Així  mateix  s'informa els  presents  que  l'art.  20  c)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
atribueix  a  la  resta  de  comissions  informatives  l'estudi,  informe  i  consulta  dels
assumptes  que  hagin  de  sotmetre's  al  Ple,  així  com  el  seguiment  de  la  gestió  de
l'Alcaldessa, la Junta de Govern Local,  i  els  regidors delegats, mancant de funcions
resolutòries.

La seva creació, número i competències correspon al Ple a proposta de l'Alcaldessa,
com disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, procurant una certa identitat entre elles i les
àrees de gestió. El seu número haurà de garantir el principi d'eficàcia. Cada Comissió
estarà  integrada  de  manera  que  la  seva  composició  s'acomodi  a  la  proporcionalitat
existent  entre  els  grups  polítics  representats  en  la  Corporació.  Sent  l'Alcaldessa  la
presidenta nata de totes elles podent delegar la presidència efectiva en qualsevol dels
seus membres.

Es  proposa  crear  les  següents  Comissions  Informatives  Permanents  compostes  pels
membres que es relacionen:

COMISSIÓ  D'OBRES  PÚBLIQUES,  URBANISME,  MEDI  AMBIENT,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
President: D. Cándido Andrés Gascó
Vocales: D. Bruno Morraja Deusdad, Dª. María Vicente García, D. Cristóbal Troncho
García,  D. Francesc Monfort  Granell,  Dª. Lidia Rosario Domingo Marco i  D.. Jairo
Sans Peris.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I FESTES
Presidenta: Dª. Rebeca Andrés Falcó
Vocals: D. Cándido Andrés Gascó, Dª. María Vicente García, D. Óscar Tena García, Sr.
Francesc Monfort Granell, Dª. Lidia Rosario Domingo Marco i D. Jairo Sans Peris.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I NOVES TECNOLOGIES
Presidenta: Dª. Rebeca Andrés Falcó
Vocals: Dª. María Vicente García, D. Cristóbal Troncho García,  D. Valentín Miravet
Sales, D. Francesc Monfort Granell, Dª. Lidia Rosario Domingo Marco i D. Jairo Sans
Peris.

Pel  Sr.  Francesc  Monfort  es  manifesta  que,  a  part  d'aquestes  comissions,  podrien



 

realitzar-se un altre tipus de reunions en les quals s'informés els regidors de l'oposició
sobre determinats temes, com per exemple ara amb la pròxima celebració de la Fira de
la Magdalena i les Festes Patronals.

La Corporació, després de la deliberació corresponent, i per unanimitat dels membres
presents, acorda aprovar la proposta en tots els seus termes.

4t.  NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN
ÒRGANS COL·LEGIATS

Per Secretaria s'informa que el nomenament de representants en els òrgans col·legiats
correspon al Ple, dins dels límits legals establerts.

Tenint present que la representació ha de correspondre sempre als membres electes, és a
dir  als  Regidors,  la  regla  general  és que la  proporcionalitat  ha de mantenir-se quan
siguin  òrgans  interns  de  la  Corporació,  mentre  que  quan  ens  trobem  davant
representació en òrgans d'altres Entitats, per exemple en les Mancomunitats, aquesta
proporcionalitat  no té per què existir,  tret  que els Estatuts d'aquesta mateixa així ho
exigeixin.

Per  la  Sra.  Alcaldessa,  es  proposa  nomenar  representants  en  els  següents  òrgans
col·legiats:

MANCOMUNITAT COMARCAL ELS PORTS
Dª. Silvia Colom Monferrer i D. Cándido Andrés Gascó.

CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL
D. Valentín Miravet Sales i D. Cristóbal Troncho García.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dª. Silvia Colom Monferrer i Dª. Rebeca Andrés Falcó.

CONSELL DE LA SOLIDARITAT
Dª. Maria Vicente García, Dª. Rebeca Andrés Gascó i D. Francesc Monfort Granel.

CONSELL AGRARI MUNICIPAL
D. Cristóbal Troncho García i D. Francesc Monfort Granel.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL POU LES LLARGUERES
Dª. Silvia Colom Monferrer i D. Cándido Andrés Gascó.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS FORESTALS
Dª. Silvia Colom Monferrer i D. Cándido Andrés Gascó.

ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA
Dª. Rebeca Andrés Falcó. Suplent: Dª. María Vicente García.

ALTMAELSPORTS LEADER



 

Dª. Silvia Colom Monferrer. Suplent: D. Cándido Andrés Gascó.

CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE
RESIDUS DE LA ZONA I
Dª. Silvia Colom Monferrer. Suplent: D. Óscar Tena García.

JUNTA DE PORTAVEUS
PSPV-PSOE VILAFRANCA: Dª. Silvia Colom Monferrer
COMPROMIS PER VILAFRANCA: D.  Francesc Monfort Granel. Suplent: Dª. Lidia
Rosario Domingo Marco
PARTIT POPULAR VILAFRANCA: D.  Jairo Sans Peris
Sent les seves funcions les següents:
-Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per a difondre-la entre els
membres del seu grup.
-Canalitzar  les  peticions  dels  grups  en  relació  amb  el  seu  funcionament  i  la  seva
participació en els debats corporatius.
-Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.

La Corporació, després de la deliberació corresponent i per unanimitat dels membres
presents, acorda aprovar la proposta en tots els seus termes.

5è. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Per Secretaria es dóna compte de la constitució dels diferents grups polítics municipals
que, segons els escrits presentats per aquests, queden integrats pels següents membres:

GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE VILAFRANCA: Dª. Silvia Colom Monferrer, D.
Cándido  Andrés  Gascó,  D.  Bruno  Morraja  Deusdad,  Dª.  María  Vicente  García,  D.
Óscar Tena García, Dª. Rebeca Andrés Falcó, D. Cristóbal Troncho García i D.  Valentín
Miravet Sales.

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER VILAFRANCA: D.  Francesc Monfort
Granel i Dª. Lidia Rosario Domingo Marco.

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA: D. Jairo Sans Peris.

La Corporació queda assabentada.

6è. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL, TINENT D'ALCALDE I DELEGACIÓ D'ALCALDIA

Per Secretaria es dóna compte als reunits de la Resolució de l'Alcaldia número 2019-
0120, de data 20 de juny de 2019, nomenant als Regidors que han de ser membres de la
Junta de Govern Local, amb el següent tenor literal:

“DECRET
Aquesta Alcaldia, constituïda la nova Corporació després de les eleccions municipals
celebrades el dia 26 de maig de 2019, vist l'expedient incoat per a l'organització d'aquest



 

Ajuntament, i de conformitat amb el que s'estableix en els arts 20.1.b), 23.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 35.2 i 52 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resolc:

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la meva Presidència, als
següents Regidors:

D. Cándido Andrés Gascó
D. Cristóbal Troncho García
Dª. María Vicente García

Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada i sota la presidència de
l'Alcaldia,  l'assistència  permanent  a  aquesta  en  l'exercici  de  les  seves  atribucions  i
també les  que li  delegui  qualsevol  òrgan municipal  o  expressament  li  atribueixi  les
Lleis.

Tercer.- Notificar la present resolució a les persones designades perquè procedeixin, si
escau, a l'acceptació del càrrec.

Quart.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seva inserció en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri.

Sisè.- Els nomenaments efectuats seran efectius des de l'endemà a la data de la present
resolució.”

Seguidament,  i  d'igual forma, es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia número
2019-0119, de data 20 de juny de 2019, nomenant al Tinent d'Alcalde, el tenor literal de
la qual és el següent:

“DECRET
Una  vegada  celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  26  de  maig  de  2019,  i
constituït  el  nou  Ajuntament,  resulta  necessari  procedir  a  l'establiment  de  la  nova
organització  municipal,  en  particular  pel  que  fa  a  la  designació  d'els/les  Tinents
d'Alcalde.

De conformitat amb el que s'estableix en els arts. 21.1 i 23.3 de la Llei 7/1985,de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'art. 22 del RDL 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim
Local i l'art.  46 del Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les
Entitats Locals, resolc:

Primer.-  Nomenar  com a  titular  de  la  Tinença  d'Alcaldia,  al  següent  membre  de  la
Corporació:

Primer Tinent d'Alcalde: D. Cándido Andrés Gascó.



 

Segon.- Correspondrà al Tinent d'Alcalde substituir a aquesta Alcaldia en l'exercici de
les seves atribucions en els supòsits legalment previstos.

Tercer.-  Notificar la present resolució a la persona designada a fi  que procedeixi,  si
escau, a l'acceptació del càrrec.

Quart.- Remetre anunci d'aquest nomenament per a la seva inserció en el Butlletí Oficial
de la província i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri.

Sisè.-  El  nomenament  efectuat  serà  efectiu  des  de  l'endemà a la  data  de la  present
resolució.”

Tot seguit, es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia número 2019-0122, de data 20
de juny de 2019, conferint delegacions a diversos membres de la Corporació, amb el
següent tenor literal:

“DECRET
Constituïda la nova Corporació després de les eleccions municipals celebrades el dia 26
de maig de 2019, vist l'expedient incoat per a l'organització d'aquest Ajuntament, de
conformitat  amb  el  que  s'estableix  en  l'art.  21.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril
Reguladora  de  les  Bases  de Règim Local  i  en  els  arts.  43,  44  i  45  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquesta Alcaldia
resol:

Primer.- Efectuar les següents delegacions, respecte de les àrees o serveis municipals
que s'expressen, a favor dels Regidors que s'indiquen:

-Servei Municipal d'Obres Públiques, Urbanisme i Festes: D. Cándido Andrés Gascó

-Servicio Municipal d'Esports i Joventut: Dª. María Vicente García

-Servicio Municipal de Cultura i Indústria: D. Óscar Tena García

-Servicio Municipal de Turisme, Comerç i Fires: D. Bruno Morraja Deusdad

-Servicio Municipal de Noves Tecnologies: D. Valentín Miravet Sales

-Servicio Municipal d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Persones Majors: Dª. Rebeca
Andrés Falcó

-Servei Municipal de Sanitat, Agricultura i Medi Ambient: D. Cristóbal Troncho García

Segon.-  Les  delegacions  efectuades  abastaran  les  facultats  de  direcció,  organització
interna  i  gestió  dels  corresponents  serveis,  a  exclusió  de  la  facultat  de  resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers.



 

Tercer.-  Notificar  la  present  resolució  a  les  persones  designades  perquè acceptin,  si
escau, el càrrec.

Quart.-  Remetre  anunci  d'aquestes  delegacions  per  a  la  seva  inserció  en  el  Butlletí
Oficial de la província i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri.

Sisè.- Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà a la data de la present
resolució.”

La Corporació queda assabentada.

7è. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TRESORER

Per Secretaria es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia número 2019-0124, de data
21 de juny de 2019, nomenant al tresorer, amb el següent tenor literal:

“DECRET
Vist que el dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova Corporació de l'Ajuntament
de Vilafranca com a conseqüència dels resultats de les eleccions locals celebrades el dia
26 de maig de 2019.

Vist  que des  del  dia  12/03/2018 ve  exercint  les  funcions  de  Tresoreria  Sr.  Amador
Fabregat  Barreda,  personal  d'aquest  Ajuntament,  cessant  d'aquest  càrrec en haver-se
constituït la nova Corporació.

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 12 de desembre de 2016 en el qual entre
altres assumptes, es va posar de manifest la impossibilitat que les funcions de Tresoreria
siguin exercides per un funcionari de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, ni per la Diputació Provincial o la Comunitat Autònoma, a través dels seus
serveis d'assistència tècnica.

Vista  la  necessitat  de  conducta  al  nomenament  d'un  funcionari  com  a  tresorer  a
l'Ajuntament de Vilafranca atès que en l'actualitat el lloc de Secretaria-Intervenció es
troba vacant sent cobert aquest de forma provisional per personal del propi Ajuntament.

Vist  el  Reial  decret  llei  10/2015,  d'11 de setembre,  pel  qual  es  concedeixen crèdits
extraordinaris  i  suplements  de  crèdit  en  el  pressupost  de  l'Estat  i  s'adopten  altres
mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, que ve a modificar el
règim dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i les
circulars i instruccions dictades a l'empar d'aquesta.

Considerant que en tant  no existeixi un desenvolupament  reglamentari  que reguli  el
règim  jurídic  dels  funcionaris  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional,  es  considera  que  l'acompliment  de  funcions  de  tresoreria  en  municipis  de
menys de 5.000 habitants podrà exercir-se, prèvia acreditació que no resulten possibles
els  mecanismes  previstos  preferentment,  per  personal  que  preste  serveis  en  la



 

Corporació Local.

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent resolc:

Primer.- Nomenar a Sr. Amador Fabregat Barreda, Tresorer accidental de l'Ajuntament
de  Vilafranca  amb  efectes  des  del  dia  de  la  data,  fixant  una  retribució  mensual
addicional  de  283,72  euros,  vinculada  a  aquest  nomenament,  desapareixent  en  el
moment de cessar en el càrrec.

Segon.- Notificar la present resolució a la persona designada, perquè manifesti la seva
conformitat o disconformitat amb la designació. En tot cas, es considerarà acceptada
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no manifesta oposició a aquest.

Tercer.- Comunicar als bancs i caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons i
establiments anàlegs el nomenament de nou Tresorer.

Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que aquesta
celebri i a la Conselleria competent per raó de matèria.”

La Corporació queda assabentada.

8è. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES

Per Secretaria es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia sobre la determinació de les
retribucions i indemnitzacions que corresponen als membres de l'Ajuntament.

Atès que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de
l'Ajuntament és necessari establir la relació de càrrecs que puguin desenvolupar-se en
règim de dedicació parcial o exclusiva i la quantia de la seva retribució, així com les
assistències  a  percebre  per  concurrència  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats,  i  les
normes per a determinar les indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici
d'aquestes funcions.

Atès que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació amb l'article 13 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
disposen les normes generals que són aplicable per a la determinació de les retribucions
i indemnitzacions als membres de l'Ajuntament.

Es dóna compte dels informes de Secretaria i Intervenció, i es dóna lectura a la proposta
formulada per Alcaldia:

Primer.- Aprovar la relació de càrrecs de l'Ajuntament que podran desenvolupar-se en
règim de dedicació exclusiva i parcial i el règim de dedicació mínima d'aquests, fixant
la  quantia  de la retribució que correspongui a cadascun d'ells,  en els  termes que es
detallen:

-Tinent  d'Alcalde,  D.  Cándido Andrés  Gascó,  dedicació  parcial,  amb una retribució



 

anual  bruta  de 15.497,16 euros,  incrementada anualment  amb el  corresponent  IPC i
devengada  en  dotze  pagues  mensuals  més  dues  extres  íntegres,  per  una  dedicació
mínima de vint-i-cinc hores setmanals.

-Alcaldessa, Dª. Silvia Colom Monferrer, dedicació exclusiva, amb una retribució anual
bruta de 35.000,00 euros, incrementada anualment amb el corresponent IPC i devengada
en dotze pagues mensuals més dues extres íntegres.

Segon.- Aprovar les quanties de les assistències per la concurrència a les sessions dels
òrgans col·legiats que han de percebre els membres de l'Ajuntament, excepte els que
tinguin  consignat  càrrec  amb  dedicació  parcial  o  exclusiva,  en  els  termes  que  es
detallen, a les quals els serà aplicable la deducció que correspongui per l'IRPF:

-Per assistència a Ple Ordinari: 70 Euros.
-Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local: 50 Euros.
-Per assistència a Comissions Informatives: 40 Euros.

Tercer.-  Indemnitzar  als  membres de la  Corporació per  les  despeses ocasionades en
l'exercici del càrrec, quan siguin efectius i prèvia justificació documental, segons les
normes d'aplicació general en les Administracions Públiques (RD 236/1988, de 4 de
març, sobre indemnitzacions per raó del servei) i les que en desenvolupament de les
mateixes aprovi el Ple.

Quart.- Publicar íntegrament el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Sotmesa  a  votació  la  proposta,  el  Ple  de  l'Ajuntament,  amb  vuit  vots  a  favor
corresponents  als  membres  presents  del  grup municipal  PSPV-PSOE Vilafranca  i  al
membre  del  grup  municipal  Partit  Popular  Vilafranca  i  amb  dos  vots  en  contra
corresponents als membres del grup municipal Compromís per Vilafranca, l'aprova en
tots els seus termes.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Sra. Alcaldessa s'aixeca la sessió, sent
les dinou hores quinze minuts, del dia vint-i-set de juny de dos mil dinou, de tot la qual
cosa, com a Secretària accidental, en dono fe.
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