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
Silvia Colom Monferrer (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 03/10/2019
HASH: c6e1ebdc83c63c6e5601f2677b476404

ORDRE DEL DIA
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per la Presidència es pregunta als reunits si hi havia alguna observació que fer a
l'esborrany de l'acta de la sessió de data 01/07/2019, no es formula cap pel que es
considera aprovada per unanimitat.
2n. SOBRE ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A D. JOSÉ LUIS
GARCÍA BADAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM PER A ESTRIS DOMÈSTICS AL
CARRER PICAIO, NÚM. 35(B)
Per la Sra. Presidenta s'informa els reunits de la sol·licitud de Llicència Urbanística
presentada per D. José Luis García Badal, número de registre d'entrada 1394, de data 27
de maig de 2019, número d'expedient 484/2019, per a la realització de les obres de
construcció d'un magatzem per a estris domèstics en la C/ Picaio, núm. 35 (B).
Resultant que amb data 10 de juliol de 2019 s'ha emès informe per l'Arquitecta
Municipal en relació amb les obres descrites, el tenor literal del qual és el següent:
“Títol: Informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre Llicència d'Obres per a
Construcció de magatzem entre mitgeres en Carrer Picaio Núm. 35 (B) de Vilafranca
Autor: Antonia Clèrig Arnau
INFORME TÈCNIC
En compliment de la Providència d'Alcaldia, en relació amb l'expedient incoat a
sol·licitud de D. José Luis García Badal, núm. de registre d'entrada 1394/2019, de 27 de
Maig de 2019, referent a la concessió de llicència urbanística per a la realització de les
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En la localitat de Vilafranca, a quinze de
juliol 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
de la Sra. Silvia Colom Monferrer, amb assistència dels Srs. Regidors que s'enumeren al
marge.
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ASSISTENTS:
Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cándido Andrés Gascó
Sra. María Vicente García
Sr. Cristóbal Troncho García

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Celina Julve Prades (1 de 2)
Secretaria accidental
Fecha Firma: 03/10/2019
HASH: 1c5db296209a9b57b37c95ba9556394d

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA QUINZE DE JULIOL DE DOS MIL DINOU

TERCER. Que el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud, amb data de
Visat de 17 de Maig de 2019 i Núm. de Visat 2019/1369, redactat per l'Arquitecte
Tècnic D. José Luis Tena Gasulla, compleix les prescripcions previstes en les Normes
Subsidiàries, tal com estableix el quadre següent:
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39,33%
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Número: 2019-0013 Fecha: 03/10/2019
Cód. Validación: LMCTQAZYQ7M99AMXZYNN3ZS25 | Verificación: http://vilafranca.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 11

SEGON. Es donen les següents circumstàncies urbanístiques:
L'obra es pretén realitzar en una parcel·la qualificada com a Sòl Urbà, Zona Eixample
Residencial amb Tolerància Industrial, segons les Normes Subsidiàries de Planejament
vigents.
La parcel·la no té totes les instal·lacions urbanes perquè tingui la condició de solar,
manca d'encintat de voreres i connexió a la xarxa de sanejament, d'aigua potable i de
baixa tensió, per la qual cosa s'haurà d'urbanitzar el carrer simultàniament a la
realització de la construcció.
Segons l'Article 178.1 (Règim d'edificació dels solars) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana “Les parcel·les que no tinguin la condició de solar per a ser edificades
requereixen la seva prèvia conversió en solar o que es garanteixi prou la seva
urbanització simultània a l'edificació, mitjançant el fiançament de l'import íntegre del
cost de les obres d'urbanització necessàries i el compromís de no utilitzar l'edificació
fins a la conclusió de les obres d'urbanització, havent d'incloure tal condició en les
transmissions de propietat o ús de l'immoble. La llicència urbanística que autoritzi la
simultaneïtat estipularà tal condició per a la seva eficàcia, que es farà també constar en
les escriptures d'obra nova que s'atorguin i en les inscripcions que es practiquin”.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

obres de construcció d'un magatzem per a estris domèstics al Carrer Picaio, núm. 35
(B), d'aquesta localitat, el Tècnic Municipal que subscriu conforme a la documentació
presentada, emet el següent
INFORME
PRIMER. S'acompanya a l'expedient:
-Sol·licitud de llicència d'obra amb la signatura de l'arquitecte tècnic director de l'obra i
el promotor.
-Projecte Bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte Tècnic D José Luis Tena Gasulla,
visat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Castelló amb número
2019/1369 i data de 17 de Maig de 2019.
-Fitxa Estadística d'Edificació i Habitatge.
-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut realitzat per l'Arquitecte Tècnic Sr. José Luis Tena
Gasulla i incorporat com un annex del projecte.
-Estudi de Gestió de Residus signat pel promotor de l'obra.

Altura màxima
Materials

3,50 m
9,50 m
Coberta xapa ambNo s'estableix
aïllant

Instal.lacions
Alineacions, Rasants i Cotes
Urbanització

[X]

[]

[X]

[]

[X]
[X]
[X]

[]
[]
[]

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la llicència
d'edificació sol·licitada per D, José Luis García Badal, núm. de registre d'entrada
1394/2019, de 27 de Maig de 2019 per a la construcció d'un magatzem al Carrer Picaio
Núm. 35 B, segons el projecte redactat per l'Arquitecte Tècnic D José Luis Tena
Gasulla, visat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Castelló amb
número 2019/1369 i data de 17 de Maig de 2019, amb l'excepció indicada en el punt
tercer de l'informe (La connexió al clavegueram haurà de realitzar-se a pou de
sanejament).
Se li ha de comunicar al promotor que en finalitzar l'obra haurà de presentar a
l'Ajuntament de Vilafranca la següent documentació:
Resguard de pagament d'abocament d'enderrocs a abocador controlat.
Còpia de l'alta del nou immoble o les seves possibles modificacions en el Cadastre
mitjançant imprès corresponent, obligatori segons l'article 16 del Reial decret legislatiu
1/2004 de 5 de Març, pel qual s'aprova el text refós de la llei de Cadastre Immobiliari.
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 D. José Luis García Badal, número de

Número: 2019-0013 Fecha: 03/10/2019

Que el pressupost d'Execució Material estimat per a les obres d'Urbanització és de:
1.619,09 €.
El pressupost de Licitació de les obres d'Urbanització ascendeix a la quantitat de
2.331,33 €, en el qual s'inclouen un 13% de Despeses Generals, un 6% de Benefici
Industrial i un 21% d'IVA.
Com a garantia de l'import íntegre del cost de les obres d'urbanització s'ha presentat
ingrés en compte de l'Ajuntament.
S'ha presentat el compromís de no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres
d'urbanització.
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QUART. El pressupost total al qual ascendeix el cost de les obres de construcció del
magatzem segons el projecte i els annexos presentats és de 16.118,16 €.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Que respecte de les obres d'urbanització s'haurà de realitzar la següent modificació: La
connexió al clavegueram haurà de realitzar-se a pou de sanejament.

3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, FACTURES CORRESPONENTS AL MES DE
JUNY DE 2019
Per la Presidència es dóna compte de la presentació de les següents factures:
-Empresa Clement Pianos S.L. factura núm. 201900407407 per lloguer piano concert
Cor Generalitat i per una quantia de 1.076,90 €.
-Empresa Higiene Professional Parriego S.L.U. factura núm. 1130 per terrines menjar a
casa i per una quantia de 195,58 €.
-Empresa Repsol Butano, S.A. factura núm. 121110003139 per gas calefacció C/ La
Bassa, 2 i per una quantia de 59,90 €.
-Empresa Grup Peisa factura núm. 1012/1901846 i 1901677 per lums Philips Casa
Cultura i per bateria piscina i per una quantia de 18,20 € i 226,39 €
-Empresa Decathlon Castelló factura núm. Tran 3135 per vestuari Lupe i per una
quantia de 46,97 €.
-Empresa Secanim Bio Industries S.A.U. factura núm. FV19/05/00573 per analítiques
Mer i per una quantia de 330 €.
-Empresa
Comunicacions
dels
Ports
factures
núm.
A/20190523-A/20190527-A/20190560 i A/20190541 per agenda activa, espot nord,
Setmanari noticies i publireportaje i per una quantia de 72,60 €, 453,75 €, 453,75 € i
363 €.
-Empresa Esport i Diversió els Ports S.L factura núm. 19/0008 per curs natació i per una
quantia de 193,60 €.
-Empresa Percufest Productions S.L.U. factures núm. 177 i 184 per tallers ritme i
percussió i per una quantia de 300 € i 300 €.
-Empresa Arc Estudi Disseny factura núm. 192019/19/301 per fullet capsigrany i per
una quantia de 60,50 €.
-Empresa Berdin Castelló S.L factures núm. 352978, 352934 i 353243 per comanda
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Tercer. Que es notifiqui a l'interessat.

Cód. Validación: LMCTQAZYQ7M99AMXZYNN3ZS25 | Verificación: http://vilafranca.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 11

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: D. José Luis García Badal
-Pressupost-Base Imposable: 16.118’16 euros
-Tipus de gravamen: 2’15%
-Impost: 346’54 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

registre d'entrada 1394, de data 27 de maig de 2019, número d'expedient 484/2019, per
a la realització de les obres de construcció d'un magatzem per a estris domèstics en la C/
Picaio, núm. 35 (B) de Vilafranca, segons Projecte redactat per l'Arquitecte Tècnic D.
José Luis Tena Gasulla, visat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Castelló amb número 2019/1369 de data 17 de maig de 2019, indicant que en
finalitzar l'obra haurà de presentar a l'Ajuntament la documentació que indica
l'Arquitecta Municipal en el seu informe.
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

il·luminada pública i per una quantia de 10,03 €, 20,22 € i 95,07 €.
-Empresa La Trócola Circ Produccions S.L factura núm. 23 per espectacle Capsigrany i
per una quantia de 3.751 €.
-Empresa Antonia Clèrig Arnau factura núm. 28 per segon trimestre tècnic i per una
quantia de 2.192,89 €.
-Empresa Meinsa S.L factura núm. 1000073 per aparell gimnàs i per una quantia de
1.658,31 €.
-Empresa Edicions del País Valencià S.A factura 201900448 per suscripció El Temps i
per una quantia de 145 €.
-Empresa Comercial Antonio Barreda S.L factura núm. 229 per trapes formigó i per una
quantia de 36,01 €.
-Empresa Miraelpardalet S.L factura núm. 201998 per servei comunicació juny i per
una quantia de 754,40 €.
-Empresa Argot Cultural S.L factura núm. 2261 per llibres biblioteca i per una quantia
de 45,79 €.
-Empresa Juan Ramón Barreda Tena factura núm. 10 i 11 per lloguer mes de juny i llum
maig i per una quantia de 1.020 € i 107,33 €.
-Empresa Bugaderia Tintoreria el Tint S.L per rentadora i per una quantia de 15,65 €.
-Empresa Cristobal Gil Gil factura núm. A/215 per reparacions Nissan Patrol
CS-6831-AH i per una quantia de 424,95 €.
-Empresa Agustín Monterde Sanjuan per menjar Congrés Educacció i per una quantia
de 170 €.
-Empresa Andrés Ripolles Buj factura núm. A367 per varis presa possessió i per una
quantia de 43 €.
-Empresa Mª Rosario Bordas Andrés per diversos dia eleccions i per una quantia de 24
€.
-Empresa Roberto Martínez Vidal factures núm. 190605, 190606,190607, 190608 per
taxi amb finalitats mèdics José Vicente Garcia Tena, Elena Teleki, Antonio Vidal Marín
i Carmen Pitarch Bono i per una quantia de 175,50 €, 173,80 €, 96,80 € i 96,80 €.
-Empresa Ricardo Martínez Vidal factures núm. 28, 30, 31,33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
45i 46 per taxi amb finalitats mèdics Carmen Pitarch Bono, Juan José Beltrán Redó,
Esteban Monfort Olaria, Celia Gil Julve, Juan José Beltrán Redó, Jose Belles Prada de
Conflent, Celia Gil Julve, Leandro Bellés Segura, Mª Ángeles Tena Oliver, Celia Gil
Julve, José Tena Bellés i José Tena Belles i per una quantia de 107,91 €, 191,84 €,
221,84 €, 132,66 €, 191,84 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 107,91 €, 122,91 €, 107,91
€ i 107,91 €.
-Empresa Jorge Castellet Marqués factura núm. FC19/0032 per manteniment juny i per
una quantia de 229,82 €.
-Empresa Enrique Tena Aznar factura núm. 2019416/1 per material farmacèutic escola
infantil i per una quantia de 7,85 €.
-Empresa Jesús Andrés Alós factures núm. 87, 88, 89, 90, C26 per reparacions
poliesportiu, camp futbol, casa cultura, samu i càmping i per una quantia de 127,05 €,
25,41 €, 25,41 €, 422,36 € i 7,65 €.
-Empresa Thyssenkrupp Elevadors S.L.U. factura núm. 2310014336 per reparació
ascensor col·legi i per una quantia de 60,50 €.
-Empresa Satofi S.L. Factura núm. 20192228 per còpies mes de juny i per una quantia
de 204,30 €.
-Empresa Saxum Print S.L factura núm. 19001384 per manteniment fotocopiadora juny

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.
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, FACTURA CORRESPONENT A LA REDACCIÓ
DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS PER AL
TERME DE VILAFRANCA

Número: 2019-0013 Fecha: 03/10/2019

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 2019-0137, de data
1 de juliol de 2019, pel qual es delega en la Junta de Govern Local atribucions de
l'Alcaldia, entre altres la d'aprovació de factures i ordenació del pagament d'aquestes.

Cód. Validación: LMCTQAZYQ7M99AMXZYNN3ZS25 | Verificación: http://vilafranca.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 11

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

i per una quantia de 54,39 €.
-Empresa Dolores Prades Colomer factura núm. A/23 per material papereria i per una
quantia de 163,80 €.
-Empresa Anca Anghel factura núm. I-0105 per negra oficina turisme i disc dur agent
d'igualtat i per una quantia de 224 €.
-Empresa Caburei S.C factura núm. U/542 per diversos atencions protocol·làries i per
una quantia de 547,20 €.
-Empresa Carlos Palomo Altaba factures núm. V131 i V141 per emissió informatius
juny i muntatge vídeo Capital Cultural i per una quantia de 1.210 € i 423,50 €.
-Empresa Creu Roja Espanyola factura núm. 12000-2019-06-1207-N per servei
preventiu tornada ciclista 22-06-19 i per una quantia de 895,81 €.
-Empresa Mª José Fabregat Roig factura núm. 190088 per pintura murs Av. Castelló i
per una quantia de 349,71 €.
-Empresa INAUPI factures núm. 3510-3511-3512-3513 per pila abalisa, herbicida,
bosses residus i bobina eixigumans i per una quantia de 16,32 €, 246,48 €, 102,05 €
i19,34 €.
-Empresa Mútua General d'Assegurances per segur festejos taurins festes patronals i
segur responsabilitat civil i accidentis Fira Magdalena i per una quantia de 3.375 €,
202,91 € i 90 €.
-Nestor Vivas Bou Colegio Oficial Veterinaris dipòsit pagament honoraris equips
veterinaris classes escoles taurines i per una quantia de 239,12 €.

Per Presidència es dóna compte als reunits que mitjançant Resolució de 5 d'octubre de
2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, es va concedir una ajuda
a l'Ajuntament de Vilafranca per a la redacció del pla local de prevenció d'incendis
forestals (PLPIF), per import de 8.999,50 €.

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 factura núm. Emit-362019
de data 12 de juny de 2019 emesa per Medi XXI Gabinet de Solucions Ambientals,
S.L., corresponent a la redacció del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals per al
terme de Vilafranca, per import d'onze mil dos-cents quaranta-nou euros amb trenta-set
cèntims (11.249,37 €), amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2019.
Segon.- Donar compte del present acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
5è. RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2019-0135 RELATIU A
L'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I FACTURA
CORRESPONENTS A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “CONSTRUCCIÓ
D'ENVOLUPANT EN NOU EDIFICI POLIVALENT” I ORDENACIÓ DEL
PAGAMENT
Per Presidència es dóna compte als reunits del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0135, de
data 28 de juny de 2019, el tenor literal del qual és el següent:
“DECRET
Vist que amb data 25 de juny de 2019 Dª. Antonia Clèrig Arnau va presentar la
certificació núm. 4 corresponent a l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici
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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 2019-0137, de data
1 de juliol de 2019, pel qual es delega en la Junta de Govern Local atribucions de
l'Alcaldia, entre altres la d'aprovació de factures i ordenació del pagament d'aquestes.
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Resultant que s'ha acreditat documentalment i comprovada l'efectiva realització dels
subministraments i treballs prestats.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Així mateix, es dóna compte als reunits que amb data 13 de juny de 2019 la mercantil
Medi XXI Gabinet de Solucions Ambientals, S.L. va presentar la factura corresponent a
la redacció del PLPIF per al terme de Vilafranca, per import d'onze mil dos-cents
quaranta-nou euros amb trenta-set cèntims (11.249,37 €).

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 dos-cents
quaranta-vuit mil set-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (248.734,53
€).

Resultant que s'ha acreditat documentalment i comprovada l'efectiva realització dels
subministraments i treballs prestats.
Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, resolc:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 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 dos-cents quaranta-vuit mil set-cents trenta-quatre euros amb
cinquanta-tres cèntims (248.734,53 €).
Segon.- Aprovar i reconèixer la factura núm. 19P000340 de data 26 de juny de 2019
emesa per BECSA S.A.U., corresponent a la certificació núm. 4 de l'obra “Construcció
d'envolupant en nou edifici polivalent” per import de dos-cents quaranta-vuit mil
set-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (248.734,53 €), amb càrrec al
Pressupost Municipal de l'exercici 2018.
Tercer.- Aprovar i reconèixer la factura núm. 201958 de data 26 de juny de 2019
emesa per Sr. Víctor Ortíz Bardina, corresponent a la direcció d'execució i coordinació
de seguretat de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent” per import
de deu mil nou-cents trenta-sis euros amb vint cèntims (10.936,20 €), amb càrrec al
Pressupost Municipal de l'exercici 2018.
Quart.- Aprovar i reconèixer la factura núm. 038/2019 de data 26 de juny de 2019
emesa per Dª Antonia Clèrig Arnau, corresponent a la direcció d'obra de la “Construcció
d'envolupant en nou edifici polivalent” per import de vuit mil quatre-cents setanta-vuit
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Vista la factura núm. 038/2019 de data 26 de juny de 2019 emesa per Dª Antonia Clèrig
Arnau, corresponent a la direcció d'obra de la “Construcció d'envolupant en nou edifici
polivalent” per import de vuit mil quatre-cents setanta-vuit euros amb trenta-un euros
(8.478,31 €).
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Vista la factura núm. 201958 de data 26 de juny de 2019 emesa per Sr. Víctor Ortíz
Bardina, corresponent a la direcció d'execució i coordinació de seguretat de l'obra
“Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent” per import de deu mil nou-cents
trenta-sis euros amb vint cèntims (10.936,20 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista la factura núm. 19P000340 de data 26 de juny de 2019 emesa per BECSA S.A.U.,
corresponent a la certificació núm. 4 de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici
polivalent” per import de dos-cents quaranta-vuit mil set-cents trenta-quatre euros amb
cinquanta-tres cèntims (248.734,53 €).

euros amb trenta-un euros (8.478,31 €) amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici
2018.
Cinquè.- Donar compte, del present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló,
als efectes oportuns.

6è.1. SOBRE ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL CLUB DE
CAÇADORS “LA VILLAFRANQUINA” PER A LES OBRES DE FER UNA
BASSA DE RECOLLIDA D'AIGUA EN MS PINAR, PARCEL·LA 162 DEL
POLÍGON 10, I REPARAR LA FONT EL POZUELO EN LA PARCEL·LA 15
DEL POLÍGON 9 DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA
Per la Sra. Presidenta s'informa els reunits de la sol·licitud de Llicència Urbanística
presentada pel Club de Caçadors “La Villafranquina”, número de registre d'entrada 913,
de data 8 d'abril de 2019, número d'expedient 315/2019, per a la realització de les obres
de fer una bassa de recollida d'aigua en MS PINAR 162, parcel·la 162 del polígon 10 i
reparar la font del Pozuelo en la parcel·la 15 del polígon 9 del terme municipal de
Vilafranca.
Resultant que amb data 12 de juliol de 2019 s'ha emès informe per l'Arquitecta
Municipal en relació amb les obres descrites, el tenor literal de les quals és el següent:
“Títol: Informe sobre llicència d'obra per a realitzar una bassa de recollida d'aigua i
reparar la font del Pozuelo.
Autor: Antonia Clèrig Arnau
INFORME TÈCNIC
En compliment de la Providència d'Alcaldia, en relació amb l'expedient incoat a
sol·licitud del Club de Caçadors “La Villafranquina” referent a la concessió de llicència
urbanística per a la realització de les obres de fer una bassa de recollida d'aigua en MS
PINAR 162 Polígon 10 Parcel·la 162 i reparar la font del Pozuelo en la parcel·la 15 del
Polígon 9 de Vilafranca, el Tècnic Municipal que subscriu conforme a la documentació
presentada, emet el següent
INFORME
PRIMER. Es donen les següents característiques urbanístiques:
Que segons la cartografia del PATFOR (pla d'acció territorial forestal de la Comunitat
Valenciana) les dues parcel·les són forestals.
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Per Presidència 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.
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6è. DESPATX EXTRAORDINARI

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent, i per unanimitat dels
membres presents, ratifica en totes les seves parts el decret transcrit i acorda ordenar el
pagament de les factures aprovades i reconegudes en el Decret núm. 2019-0135 amb
càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2019.

SUELO PROTECCIÓN FORESTAL
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Que les parcel·les estan situada en Zona LIC – L´Alt Maestrat de la Xarxa Natura 2000.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament la parcel·la en la qual se situa la font
està Qualificada com a Sòl No Urbanitzable amb Protecció Forestal tal com queda
indicat en el pla de situació que s'adjunta, però l'obra de reparació de la font no precisa
informe de la Consellera d'Habitatge, Obris Públiques i Vertebració del Territori perquè
no suposa un augment de volum.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SUELO PATFOR

SEGON.- Que, d'acord amb el que es disposa en la Llei 5/2004, de 25 de Juliol, de la
Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, l'activitat descrita NO requereix declaració
d'interès comunitari.

Juntament amb la Llicència d'Obra se li ha d'adjuntar al Club de Caçadors “La
VilLafranquina l'Informe realitzat per la Secció Forestal de la Direcció Territorial de
Castelló de la Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climatic i
Desenvolupament Rural, (Expedient: 270/2017), indicant-li que durant l'execució de les
obres hauran de complir les consideracions establertes en l'informe.
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 al Club de Caçadors “La
Villafranquina”, número de registre d'entrada 913, de data 8 d'abril de 2019, número
d'expedient 315/2019, per a la realització de les obres de fer una bassa de recollida
d'aigua en MS PINAR 162, parcel·la 162 del polígon 10 i reparar la font del Pozuelo en
la parcel·la 15 del polígon 9 del terme municipal de Vilafranca, indicant que durant
l'execució de les obres hauran de complir les consideracions establertes en l'informe.
Segon. Que es notifiqui a l'interessat.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, sent les
catorze hores, del dia quinze de juliol de dos mil dinou, de tota la qual cosa, com a
Secretària accidental, dono fe. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de l'obres que pretén realitzar
el Club de Caçadors “La ViLlafranquina” per a fer una bassa de recollida d'aigua en
MS PINAR 162 Polígon 10 Parcel·la 162 i reparar la font del Pozuelo en la parcel·la 15
del Polígon 9 de Vilafranca, amb les consideracions establertes en el punt 4 de
l'Informe.
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QUART.- S'han rebut els següents informes sectorials
- De la Secció Forestal de la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria
dAgricultura, Medi Ambient, Canvi Climatic i Desenvolupament Rural, (Expedient:
270/2017), en l'es considera que els treballs a desenvolupar no tindrà repercussions
sobre la integritat del LIC pertanyent a la xarxa Natura 2000 sempre que es garanteixi el
compliment de les següents mesures correctores:
- Amb la finalitat de respectar l'hàbitat i període de nidificació de l'àguila cuabarrada, els
treballs es realitzessin fora del període comprès entre l'1 d'Abril i el 30 de Juny.
- Es Recomana no realitzar excavacions en els voltants del pou per a preservar el
substrat empraditzat.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

TERCER.- Les obres que es pretenen realitzar SI són compatibles amb el planejament
municipal.

