
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAM ENT PLE 
EL DIA NOU DE SETEMBRE DE DOS MIL DINOU 

En la localitat de Vilafranca, a nou de 
setembre 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. 

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 08/07/2019 i 24/07/2019, no es formula 
cap pel que es consideren aprovades per unanimitat.

2n.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  COMPTE  GENERAL  CORRESPONENT  A 
L'EXERCICI 2018

Per Secretaria es dóna compte de l'expedient format per al Compte General de l'exercici 
pressupostari 2018, juntament amb tota la seva documentació annexa a aquesta, segons 
la  legislació  vigent,  així  com  de  l'informe  d'Intervenció  emès  sobre  ella  de  data 
18/06/2019 i  del  Dictamen favorable  de la Comissió  Especial  de  Comptes de data 
31/07/2019. El Compte General de l'exercici 2018 va ser exposada al públic en el Tauler 
d'edictes i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 97 de data 03/08/2019, perquè 
poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o observacions; no havent-se presentat 
al·legació cap.

A la vista de tot la qual cosa i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, correspon al 
Ple la seva aprovació.

La corporació, després de la deliberació corresponent i per unanimitat, acorda:

 

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. Cristóbal Troncho García
Sr. Valentín Miravet Sales
Sr. Francesc Monfort Granel
Sra. Lidia Rosario Domingo Marco
Sr. Jairo Sans Peris



 

Primer.- Aprovar  el Compte General de l'exercici 2018.

Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la integra a 
la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, tal com s'estableix en l'article 212.5 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.

3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ 
D'AJUDES  A  ORGANITZACIONS  NO  GOVERNAMENTALS  QUE 
DESENVOLUPEN PROGRAMES DE COOPERACIÓ EN PAÏSOS EMPOBRITS 
EXERCICI 2019

Per la Sra. Rebeca Andrés, regidora de Benestar Social,  s'informa els reunits de les 
Bases específiques de la convocatòria anual d'ajudes per a projectes de cooperació al 
desenvolupament promoguts per organitzacions no governamentals (ONG) referides a 
l'anualitat 2019, redactades pels Serveis Socials d'aquest Ajuntament.

Pren la paraula el Sr. Jairo Sans per a interessar-se sobre si és la primera vegada que es 
convoquen aquestes ajudes o si ja s'ha fet més vegades, així mateix manifesta que li 
sembla més interessant que el límit d'actuació s'acotés a la localitat o a la comarca, que 
no fos tota la comunitat  valenciana,  i  també que aquestes ajudes podrien ser  per a 
voluntariat de gent de la comarca.

La Sra. Alcaldessa manifesta que aquestes ajudes es vénen convocant tots els anys i són 
destinades  a  organitzacions  no  governamentals  que  desenvolupen  programes  de 
cooperació  en  països  empobrits.  En  el  pressupost  municipal  existeix  una  quantitat 
destinada a tal fi i és la Comissió de solidaritat la que distribueix aquest import entre els 
projectes presentats per les ONG.

El Sr. Francesc Monfort pregunta al Sr. Jairo Sans si qüestiona aquestes ajudes.

El Sr. Jairo Sans respon que no, però que li semblaria més interessant que fossin per a 
voluntariat de gent de la comarca.

Pren la paraula el Sr. Óscar Tena per a manifestar que la finalitat d'aquestes ajudes és el 
desenvolupament  d'actuacions  en  països  pobres  mitjançant  les  organitzacions  no 
governamentals.

El Sr. Jairo Sans manifesta que hauria d'haver-hi algun retorn.

La Sr. Alcaldessa reitera que la quantitat destinada en el pressupost a aquest efecte es 
reparteix entre diversos projectes que presenten ONG i que alguns dels projectes tenen 
una continuïtat.

El Sr. Óscar Tena afegeix que algunes de les ONG que han rebut aquestes ajudes per a 
realitzar projectes en països empobrits han vingut al municipi a realitzar xerrades.

 



 

La  Corporació,  després  de  la  deliberació  corresponent  i  amb  deu  vots  a  favor 
corresponents als membres dels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís 
per Vilafranca i amb un vot en contra corresponent al membre del grup municipal Partit 
Popular Vilafranca, acorda:

Primer.-  Aprovar  les  referides  bases  i  procedir  a  la  convocatòria  d'ajudes  per  a 
projectes  de  cooperació  al  desenvolupament  promoguts  per  organitzacions  no 
governamentals (ONG), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.

Segon.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el Tauler 
d'anuncis i en el Portal de Transparència de l'Ajuntament, perquè en el termini de 20 
dies naturals puguin presentar-se les sol· licituds corresponents.

4t. SOBRE PROPOSTA DE DOS DIES DE FESTA LOCAL ANY 2020

Per la Sra. Alcaldessa es dóna compte als reunits de l'escrit remès pel Servei Territorial 
de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball 
interessant que, a fi de donar compliment al que es disposa en l'art. 45 del Reial decret 
2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i 
descansos, es formuli proposada per aquest Ajuntament de fins a dos dies de l'any 2020, 
amb caràcter de festa local, que per la seva tradició siguin pròpies d'aquest municipi i 
que no coincideixin amb diumenge ni amb alguna de les festes de caràcter retribuït i no 
recuperable fixades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020.

La corporació, després de la deliberació corresponent, i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar  com a festes locals per a l'any 2020 els dies:
-1 de juny, “Dilluns de Pasqua de Pentecosta”
-8 de setembre, “Mare de Déu del Llosar”

Segon.- Donar trasllat al Servei Territorial de la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball del present acord.

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.

-2019-0141 – Sobre crida tres peons serveis múltiples bossa empro temporal.
-2019-0142 – Sobre aprovació llista provisional admesos i exclosos selecció educador/a 
infantil en Centre d'Educació Infantil de primer cicle de l'Ajuntament de Vilafranca i 
constitució borsa treball.
-2019-0143 – Sobre sotmetre a participació pública Pla Local de Prevenció d'Incendis 
Forestals.
-2019-0145 – Sobre aprovació liquidacions taxa residus sòlids urbans per modificació 
de dades en el padró del tribut.
-2019-0146 – Sobre aprovació liquidacions taxa residus sòlids urbans per modificacions 

 



 

en el Cadastre.
-2019-0147  –  Sobre  adjudicació  diversos  contractes  menors  d'obres,  serveis  i 
subministraments corresponents al mes de maig de 2019.
-2019-0148  –  Sobre  estimació  sol·licitud  informació portaveu  grup  municipal 
Compromís per Vilafranca.
-2019-0149 – Sobre concessió llicencia 1a ocupació habitatge carrer Santa Lucía, núm. 
9 – planta baixa + buhardilla.
-2019-0150 – Sobre concessió llicencia 1a ocupació habitatge carrer Santa Lucía, núm. 
9 – 1r.
-2019-0151 – Sobre concessió llicencia 1a ocupació habitatge carrer Santa Lucía, núm. 
9 – 2n.
-2019-0152 – Sobre desestimació sol·licitud realització proves capacitació taxi.
-2019-0153 – Sobre aprovació llista definitiva admesos i exclosos selecció educador/a 
infantil en Centre d'Educació Infantil de primer cicle de l'Ajuntament de Vilafranca i 
constitució borsa treball.
-2019-0154  –  Sobre  estimació  abstenció  membre  Tribunal  Qualificador  selecció 
educador/a infantil  en Centre d'Educació Infantil  de primer cicle de l'Ajuntament de 
Vilafranca i constitució borsa treball.
-2019-0155  –  Sobre  sol· licitud  subvenció  Fons  Compensació  del  Pla  Eòlic  de  la 
Comunitat Valenciana 2019 per a l'execució de l'obra “Revestiments acústics en nou 
edifici polivalent”.
-2019-0156  –  Sobre  adjudicació  servei  assistència  tècnica  redacció  estudi  bàsic 
seguretat,  coordinació  seguretat  i  direcció  execució  material  obra  “Instal·lació  de 
fontaneria en nou edifici polivalent”.
-2019-0157  –  Sobre  adjudicació  redacció  projecte  i  direcció  obra  “Instal·lació  de 
fontaneria en nou edifici polivalent”.
-2019-0158 – Sobre adjudicació concessió demanial explotació i gestió instal·lacions 
Càmping municipal i bar-restaurant.
-2019-0159  –  Sobre  aprovació  projecte  i  estudi  bàsic  seguretat  “Instal·lació  de 
fontaneria en nou edifici polivalent”.
-2019-0160 –  Sobre  celebració  fase concurs  selecció educador/a  infantil  en  Centre 
d'Educació Infantil  de primer cicle de l'Ajuntament de Vilafranca i constitució borsa 
treball.
-2019-0161  –  Sobre  adjudicació  diversos  contractes  menors  d'obres,  serveis  i 
subministraments corresponents al mes de juny de 2019.
-2019-0162  –  Sobre  substitució  membre  Tribunal  Qualificador  selecció  educador/a 
infantil en Centre d'Educació Infantil de primer cicle de l'Ajuntament de Vilafranca i 
constitució borsa treball.
-2019-0163  –  Sobre  aprovació  bases  i  convocatòria  beca  formació  persones  amb 
diversitat funcional.
-2019-0164 – Sobre delegació temporal funcions Alcaldia.
-2019-0165 – Sobre aprovació pla seguretat i salut obra “Formació de coberta en nou 
edifici polivalent”.
-2019-0166 – Sobre adjudicació execució obra “Ampliació de serveis en pati escolar i 
millora de l'eficiència energètica en el CEIP Don Balasc d'Alagó (Lot 1)”.
-2019-0167 – Sobre jubilació treballadora María Cinta Pitarch Tena.
-2019-0168  –  Sobre  aprovació  inici  expedient  imposició  penalitats  alienació 
aprofitament fusta Serra Negra.

 



 

-2019-0169 – Sobre desestimació reclamació Lucía Bellés Pitarch puntuació atorgada 
entrevista selecció educador/a infantil en Centre d'Educació Infantil de primer cicle de 
l'Ajuntament de Vilafranca i constitució borsa treball.
-2019-0170 – Sobre nomenament educadora infantil en Centre d'Educació Infantil de 
primer cicle de l'Ajuntament de Vilafranca.
-2019-0171  –  Sobre  aprovació  llista  definitiva  admesos  i  exclosos  selecció  interí 
administratiu.
-2019-0172 – Sobre adjudicació alienació aprofitament de fusta monte Sierra Negra de 
Vilafranca.
-2019-0173 – Sobre concessió beca formació persones amb diversitat funcional.
-2019-0174 – Sobre adjudicació arrendament nau per a magatzem municipal.

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:

-El Sr. Francesc Monfort s'interessa per la situació de l'Oficina de Correus a Vilafranca.

La Sra. Alcaldessa manifesta que no es té cap notícia.

-El Sr. Francesc Monfort s'interessa sobre quan es repartiran fullets sobre la recollida de 
matèria orgànica.

La Sra. Alcaldessa manifesta que tornarà a parlar amb FOBESA, ja que aquesta empresa 
va fer els fullets per als grans productors. Quan estiguin la resta de fullets es farà un 
repartiment  per  les  botigues  i  els  veïns  i  es  tornarà  a  realitzar  una explicació  per 
TVVilafranca.

-El Sr. Francesc Monfort manifesta que en el Centre de Salut de Morella han posat el 
servei  de radiologia i  que seria convenient  insistir  per a que el  Centre de Salut  de 
Vilafranca disposi també d'aquest servei.

La Sra. Alcaldessa manifesta que preguntarà sobre això i els traslladarà la informació 
obtinguda.

-El  Sr.  Jairo Sans s'interessa sobre si  la  Generalitat  Valenciana té algun deute amb 
l'Ajuntament.

La Sra. Alcaldessa manifesta que tot està al dia.

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