
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA VUIT DE JULIOL DE DOS MIL DINOU 

En la  localitat  de  Vilafranca,  a  vuit  de
juliol  de  dos  mil  dinou,  sent  les  vint
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  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. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES SESSIONS ANTERIORS

Per  la  Presidència  es  pregunta  als  reunits  si  hi  ha  alguna  observació  que  fer  als
esborranys de les actes de les sessions de data 15/06/2019 i 27/06/2019.

En relació  amb l'esborrany de  l'acta  de  la  sessió  de  data  27/06/2019,  la  Sra.  Lidia
Rosario Domingo manifesta que en un municipi amb la població de Vilafranca no és
obligatori realitzar un ple ordinari cada mes i informa sobre que estableix la legislació
sobre la  periodicitat  de les  sessions del  ple:  “El Ple  celebra sessió ordinària  com a
mínim cada mes als  Ajuntaments de municipis  de més de 20.000 habitants i  en les
Diputacions Provincials; cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d'una població
entre 5.001 habitants i 20.000 habitants; i cada tres en els municipis de fins a 5.000
habitants.

Presa la paraula el Sr. Óscar Tena per a manifestar que ell no va dir que per llei ha de
realitzar-se un ple  ordinari  cada mes,  va dir  que la  llei  regula la  periodicitat  de les
sessions del ple, i el fet de celebrar sessió ordinària del Ple una vegada al mes és per
tractar més assumptes i per a donar compte de més qüestions al Ple, que és el màxim
òrgan que té l'Ajuntament; sempre s'ha fet així i els sembla normal i correcte.

Per la Sra. Lidia Rosario Domingo es posa de manifest que les indemnitzacions per
assistir als plens és una despesa elevada.
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Pel Sr. Óscar Tena es manifesta que les indemnitzacions per assistència a plens és una
despesa assumible per l'Ajuntament  i  que si  un regidor  vol  pot  renunciar  a  aquesta
indemnització.

La Corporació, per unanimitat,  aprova les actes de les sessions de data 15/06/2019 i
27/06/2019.

2n. SOBRE PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST

Per la Sra. Alcaldessa es proposa, atès que el dia de celebració del Ple ordinari del mes
d'agost coincideix amb les Festes Patronals, no celebrar-lo i si hi hagués algun tema
urgent celebrar un ple extraordinari.

Pel  Sr.  Jairo  Sans  es  manifesta  que  la  realització  d'un  ple  mensual  està  bé  per  la
fiscalització i que el ple ordinari del mes d'agost hauria de realitzar-se atès que no és un
bon moment per a no celebrar-lo, ha començat ara la nova legislatura, és un poble que
en l'època estival té un augment de població, és un municipi que té molta més activitat
en els mesos d'estiu, estan pròximes les festes, hi ha obres en la CV-12 i podria haver-hi
una complicació... A més, es podria convocar una comissió de cultura per a informar
sobre el tema festiu. El Sr. Jairo Sans afegeix que li ha agradat la maquetació i com s'ha
llançat  el  programa  de  festes,  i  també  afegeix  que  li  ha  cridat  l'atenció  la  poca
coherència en l'ús que es realitza del logotip de l'Ajuntament.

Per la Sra. Silvia Colom es manifesta que el no celebrar el ple ordinari del mes d'agost
és perquè coincideix amb les festes patronals i que, tal com ja s'ha dit anteriorment, si hi
hagués  algun  tema urgent  se  celebraria  un  extraordinari.  Així  mateix,  s'informa  els
reunits que a la fi d'aquesta setmana o principis de la següent es convocarà una Junta de
Portaveus per  a  informar com s'està  gestionant  la  Fira de la  Magdalena i  les  festes
patronals.  Així  mateix,  la  Sra.  Alcaldessa  agraeix  a  totes  les  associacions  que
col·laboren perquè puguin dur-se a  terme les  festes.  També s'informa que sobre les
obres que s'estan realitzant en la CV-12 s'està donant informació en quant als talls que
en ella es realitzen a través del whatsapp Infovila i, en quant a les festes i actes culturals
també s'informa pel mateix mitjà, per la web de l'Ajuntament, mitjançant fullets...

La  corporació,  després  de  la  deliberació  corresponent  i  amb  nou  vots  a  favor
corresponents als membres presents del grup municipal PSPV-PSOE i dels membres del
grup  municipal  Compromís  per  Vilafranca  i  amb un  vot  en  contra  corresponent  al
membre del grup municipal Partit Popular Vilafranca, aprova la proposta.

3r. DONAR COMPTE OBRES COL·LECTOR DE PLUVIALS EN L'AVINGUDA
CASTELLÓ

Per  la  Sra.  Alcaldessa  es  dóna  compte  als  reunits  que  fa  unes  setmanes  que  han
començat les obres del col·lector i aprofitant les mateixes s'obrirà el tram que va des del
carrer San José fins al carrer Independència, una mica més, per a poder posar allí un
col·lector  nou  per  a  recollir  tots  els  pluvials  de  la  zona  alta  del  poble  i  després
connectar-lo  al  col·lector  que  s'està  executant  actualment  i  que  estarà  pràcticament



 

acabat a la fi de mes. Es tracta d'una obra que està fent Carreteres com a millora dins
d'aquest any.

El  Sr.  Jairo Sans s'interessa pel  pressupost  d'aquesta  obra així  com per  l'estat  de la
travessia.

La Sra. Alcaldessa manifesta que des de Carreteres, a la fi d'any, realitzen una reunió
amb tots els alcaldes i els informen sobre les obres que han realitzat durant l'any en cada
municipi, però el pressupost d'aquesta obra encara no li l'han facilitat. I en quant a la
travessia manifesta que l'arranjament de la mateixa és una petició que s'està realitzant a
Carreteres sempre.

La Corporació queda assabentada.

4t.  DONAR  COMPTE  NOVA  CAMPAÑA  EXCAVACIONES
ARQUEOLÒGIQUES EN LA “COVA LA PALLA”

Pel Sr. Óscar Tena, Regidor de Cultura, es dóna compte als reunits que s'està realitzant
una nova fase d'excavacions arqueològiques en els Covetes de la Folla. L'equip que està
realitzant  aquesta  fase  està  compost  per  Dídac  Roman  i  Inés  Domingo,  que
s'encarreguen de la direcció, i per vuit becaris estudiants d'arqueologia. És la tercera
campanya que es realitza en aquesta localització, que és una de les més antigues de tota
la província, té al voltant de 12.000 anys d'antiguitat, i s'han pogut extreure moltíssimes
peces. L'Ajuntament col·labora en la manutenció i en l'allotjament de tot l'equip durant
el temps que dura aquesta campanya, que seran 15 dies, des de l'1 al 15 de juliol.

Així mateix, el Sr. Óscar Tena informa als reunits que Inés Domingo va sol·licitar un
projecte  arqueològic europeu molt  important  i  aquest  va ser triat;  s'ha concedit  una
ajuda durant diversos anys que permetrà contractar a personal i realitzar l'estudi, recerca
i posada en valor de l'art prehistòric a nivell provincial, s'estudiarà el terme municipal de
Vilafranca i s'aprofundirà en el treball que s'ha fet i s'està fent per part dels arqueòlegs,
es donarà una continuïtat al treball ja fet. L'Ajuntament està satisfet amb el suport que
ha  brindat  durant  aquests  anys  als  treballs  arqueològics,  aquest  s'ha  vist  gratificat
d'alguna manera amb els treballs que s'han fet sobre les pintures rupestres i amb totes les
publicacions  nacionals  i  internacionals  que  s'han  realitzat  i  en  les  quals  el  nom de
Vilafranca està en primera línia. És necessari el suport a la nostra història.

La Corporació queda assabentada.

5è. 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.

-2019-0096 – Sobre autorització festeig taurí tradicional festa San Cristóbal i utilització
Plaça de Bous 29/06/2019.
-2019-0097  –  Sobre  sol·licitud  subvenció  Conveni  col·laboració  “Despeses



 

manteniment Plaça de Bous 2019”.
-2019-0098  –  Sobre  adjudicació  assistència  tècnica  supervisió  projecte  “Ampliació
serveis en pati escolar i millora de l'eficiència energètica CEIP Don Blasc d'Alagó”,
Programa Edificant.
-2019-0099  –  Sobre  aprovació  projecte  obra  “Formació  de  coberta  en  nou  edifici
polivalent”.
-2019-0100  –  Sobre  reconeixement  responsabilitat  patrimonial  M.ª  Dolores  Redón
Sales.
-2019-0101 – Sobre inici expedient adjudicació execució obra “Formació de coberta en
nou edifici polivalent”.
-2019-0102 – Sobre aprovació expedient i plecs adjudicació execució obra “Formació
de coberta en nou edifici polivalent”.
-2019-0103  –  Sobre  correcció  error  transcripció  modificació  contracte  obra
“Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”.
-2019-0104  –  Sobre  adjudicació  diversos  contractes  menors  d'obres,  serveis  i
subministraments corresponents al mes d'abril de 2019.
-2019-0105 – Sobre substitució secretària Mesa contractació “Instal·lació de calefacció
en nou edifici polivalent-1ª fase”.
-2019-0106 – Sobre aprovació expedient, plecs i projecte concessió demanial càmping
municipal.
-2019-0107 – Sobre modificació de crèdits núm. 454.2/2019 en la modalitat d'ampliació
de crèdits.
-2019-0108 – Sobre aprovació bases i convocatòria selecció administratiu interí.
-2019-0109 – Sobre atorgament llicència urbanística portar línia elèctrica parcel·les 248
i 252 del polígon 1.
-2019-0110 – Sobre atorgament llicència urbanística obres av. Losar, núm. 72.
-2019-0111 – Sobre incorporació a temps complet a partir 01/06/2019 treballadora Ana
María Querol Vicente.
-2019-0112 – Sobre sol·licitud Programa d'incentius a la contractació de persones joves
(EMPUJU).
-2019-0113 - Sobre sol·licitud Programa d'incentius a la contractació de persones joves
qualificades (EMCUJU).
-2019-0114 – Sobre baixa regidors amb dedicació exclusiva o parcial.
-2019-0115 – Sobre aprovació certificació núm. 1 i factura corresponents a l'execució
de l'obra “Substitució de lluminàries amb criteris d'eficiència energètica”.
-2019-0116 – Sobre ordenació inscripció animal Linda-raça canina mestissa en el Cens
Municipal d'Animals de Companyia.
-2019-0117 – Sobre aprovació bases i convocatòria lloc de treball temporal educador/a
infantil i constitució bossa d'ocupació.
-2019-0118 – Sobre sol·licitud subvenció per a la creació de nous espais municipals per
a emprenedors en municipis de menys de 5.000 habitants.
-2019-0119 – Sobre nomenament Tinent d'Alcalde.
-2019-0120 – Sobre nomenament membres Junta de Govern Local.
-2019-0121  –  Sobre  sol·licitud  subvenció   destinada  a  la  contractació  de  persones
desocupades de com a mínim 30 anys d'edat (EMCORP).
-2019-0122 – Sobre delegacions serveis municipals a favor de regidors.
-2019-0124 – Sobre nomenament tresorer accidental.
-2019-0125 – Sobre adjudicació execució obra “Instal·lació de calefacció en nou edifici



 

polivalent-1a fase”.
-2019-0126 – Sobre adjudicació execució obra “Formació de coberta  en nou edifici
polivalent”.
-2019-0127 – Sobre aprovació projecte “Ampliació serveis en pati escolar i millora de
l'eficiència energètica CEIP Don Balasc d'Alagó”, Programa Edificant.
-2019-0128 – Sobre autorització festejos taurins tradicionals Festes Patronals 2019 i
utilització Plaça de Bous.
-2019-0129 – Sobre delegació celebració matrimoni 13/07/2019 en la regidora Dª. Lidia
Rosario Domingo Marco.
-2019-0130 – Sobre aprovació inici expedient obra “Ampliació serveis en pati escolar i
millora de l'eficiència energètica CEIP Don Balasc d'Alagó”, Programa Edificant.
-2019-0131 – Sobre autorització tirades eventuals Club Caçadors “La Vilafranquina” 10
i 13 d'agost de 2019.
-2019-0132 – Sobre aprovació expedient i plecs obra “Ampliació serveis en pati escolar
i millora de l'eficiència energètica CEIP Don Balasc d'Alagó”, Programa Edificant.
-2019-0133 – Sobre aprovació certificació núm. 3 i factura corresponents a l'execució
de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”.
-2019-0134 – Sobre adjudicació obres connexió polígon industrial La Fos amb la zona
urbana.
-2019-0135 - Sobre aprovació certificació núm. 4 i factura corresponents a l'execució de
l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”.
-2019-0136 – Sobre concessió llicencia primera ocupació C/ Picaio, núm. 35-A.
-2019-0137 – Sobre delegació competències Alcaldia en la Junta de Govern Local.
-2019-0138  –  Sobre  aprovació  llista  provisional  admesos  convocatòria  selecció
administratiu interí.
-2019-0139 – Sobre aprovació inici expedient alienació aprofitament fusta monte Serra
Negra.
-2019-0140 – Sobre aprovació  expedient  i  plecs  alienació  aprofitament  fusta  monte
Serra Negra.

6è. 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. 

7è. PRECS I PREGUNTES

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

-La Sra.  Lidia  Rosario  Domingo pregunta  si  en  aquesta  legislatura  es  farà  efectiva
l'aplicació de la Llei de transparència i bon govern.

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per a manifestar que la Llei de transparència i bon
govern sí que s'està aplicant.

Pren la paraula el Sr. Óscar Tena manifestant que des del grup municipal Compromís
per Vilafranca haurien de concretar en què falta informació per a poder solucionar-ho i
millorar-ho.



 

La Sra. Lidia Rosario Domingo manifesta que falta informació.

El  Sr.  Óscar  Tena manifesta  que  si  es  posa  en  dubte  que  aquest  Ajuntament  no és
transparent ens agradaria saber en què. Tot el que fa l'Ajuntament es publica en la web,
en la Seu Electrònica, s'està fent una web nova que tindrà més apartats,...també es dóna
informació a través de l'InfoVila, de TVVilafranca, de la ràdio comarcal, de la pàgina
web, mitjançant els Plens i les Comissions Informatives,.. i no es nega cap informació
des de l'Ajuntament. Per als ajuntaments petits que no disposen de personal i mitjans
específics per a fer aquestes tasques és complicat posar en marxa aquesta nova llei, però
progressivament s'està fent i el més important s'està complint.

Pel Sr. Francesc Monfort es posen dos exemples: un que no s'està publicant l'agenda de
l'alcaldessa i un altre que sobre el tema de la contractació del nou administratiu que va
aparèixer en el Butlletí el dia 04/06/2019 i no va ser fins al dia 11/06/2019, que va estar
ell en les oficines municipals de l'Ajuntament, no es va posar en el Tauler d'anuncis, i
cree que en la Seu Electrònica no ha aparegut perquè aquell dia no estava.

Pel Sr.  Óscar Tena es manifesta que, si bé al  principi se'ns va despistar posar-lo en
l'InfoVila, sí que es va publicar en la Seu Electrònica de l'Ajuntament des del primer
dia, presentant-se més de 40 sol·licituds.

El Sr. Francesc Monfort respon que hem estat nosaltres els que hem estat maxacant en la
seva publicitat.

Per  la  Sra.  Alcaldessa  es  manifesta  que  l'anunci  sí  que  s'ha  publicat  en  la  Seu
Electrònica de l'Ajuntament, de totes maneres es revisarà.

-El Sr. Francesc Monfort manifesta que hauria d'intentar contractar-se un/a secretari/a i
demana informació sobre la Xarxa elèctrica Vilafranca-Benassal.

Pren la paraula la Sra. Silvia Colom per a manifestar la voluntat de buscar un/a nou/a
secretari/a.  Així  mateix  manifesta  que  sobre  la  instal·lació  de  la  Xarxa  elèctrica
Vilafranca-Benassal, en aquests moments, està en exposició pública l'anunci relatiu a la
nova línia aèria trifasica a 20 kV interconnexió L-Benassal STR Benassal entre suport
(1) i suport 949075, en els termes municipals de Benassal i Vilafranca (Castelló), i se'ls
estan  remetent  les  cartes  als  afectats,  a  més  aquest  dijous  hi  haurà  una  reunió
informativa.

-Pren la paraula el Sr. Jairo Sans per a manifestar que la Comissió de Cultura sobre les
festes patronals podria celebrar-se abans de tancar la programació.

Per la Sra. Alcaldessa es manifesta que la programació ha de tancar-se amb temps.

-El Sr. Jairo Sans pregunta sobre l'extracte de decrets de l'alcaldia que se li ha lliurat.

La Sra. Alcaldessa manifesta que hi ha temes que són competència de l'Alcaldia i el
llistat que se li ha lliurat és un extracte dels decrets d'alcaldia dictats des de l'últim ple



 

ordinari.

El  Sr.  Óscar  Tena  manifesta  que  per  llei  estan  regulades  les  competències  que  té
l'Alcaldia i el Ple així com sobre quines competències es poden realitzar delegacions i
sobre quals no.

-Pren la paraula la Sra. Lidia Rosario Domingo per a manifestar que per a realitzar el
programa de festes s'hagués pogut demanar ajuda als nous regidors.

La Sra. Alcaldessa manifesta que, com ja s'ha dit anteriorment, se celebrarà una Junta de
Portaveus per a donar informació sobre la programació de les festes patronals i que si en
les pròximes festes no hi ha comissió es podria organitzar una part de les mateixes per
tots  els  regidors.  En aquestes  festes  també  es  pot  col·laborar,  es  poden  repartir  les
tasques que tenen assignades els regidors entre tots.

El Sr. Jairo Sans manifesta que no es pot passar del desconeixement a la responsabilitat.

La Sra. Lidia Rosario Domingo manifesta que li agradaria participar també organitzant,
així mateix manifesta que si l'any que ve no hi ha comissió de festes i si se la busca per
a tot ella col·laborarà.

El Sr. Óscar Tena manifesta que l'anterior corporació juntament amb les associacions
del  poble  i  gent  col·laboradora  són  els  que  s'han  encarregat  d'organitzar  les  festes
perquè les mateixes han d'organitzar-se amb temps. Els regidors que han entrat nous
aquesta legislatura si volen poden col·laborar i en la Junta de Portaveus s'explicarà tota
l'organització  i  programació.  I  si  un  altre  any no hi  ha  comissió  de  festes  i  es  vol
organitzar i col·laborar, cap problema.

-Pren la paraula la Sra. Lidia Rosario Domingo per a manifestar que el divendres dia
07/06/2019 es va realitzar l'acte inaugural de la capital cultural valenciana de Vilafranca
i hi havien uns seients reservats per als regidors electes de l'Ajuntament, però ella no
havia rebut una invitació i, no per ella, però si pels 276 electors que els han votat que
tenen dret a veure a la seva representació allí; per això l'agradaria, perquè tots estem
aquí  per  a  treballar  pel  poble,  que  es  tingués  un  mínim de  formes  d'educació  i  de
respecte cap als altres, s'ha sentit desplaçada, i demanaria que no tornés a passar.

La Sra. Silvia Colom demana disculpes, així com el regidor de Cultura, el Sr. Óscar
Tena, manifestant que no es van fer invitacions particulars formals, cada regidor electe
es  podia  asseure  on  volgués  en  aquests  seients  reservats.  Afegir  que  sempre  s'ha
convidat a tots els regidors a tots els actes, i a partir d'ara per als pròxims actes es faran
invitacions particulars formals.

El Sr. Francesc Monfort manifesta que a ell en particular sí que li ho van comunicar, als
seus dos companys no.

El Sr.  Jairo Sans proposa que es creï  un grup de whatsapp amb els  membres  de la
corporació.



 

La Sra. Alcaldessa manifesta que es pot mirar això de crear un grup de whatsapp amb
els membres de la corporació.

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