
ANY 2.019
ACTIVITAT MUNICIPAL

PLE

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-01-19

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 10/12/18 i 27/12/18.

2n. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar les següents ajudes:
- a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions de la Comunitat Valenciana
dins del Programa 1: Inversión en adequació i millora dels serveis i recursos turístics
per a l’actuació denominada “Adequació i millora del Museu de la pedra en sec”, amb
un pressupost de 15.000 euros.
-  a  la  competitivitat  i  desestacionalització  de  les  destinacions  turístiques  dins  del
Programa 2, Subprograma 2.2, Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la
Comunitat Valenciana per a l’actuació denominada “Campanya de promoció turística de
Vilafranca com a capital cultural 2019 de la Comunitat Valenciana”, amb un pressupost
de 10.500 euros.

3r. Aprovar, per unanimitat, sol.licitar la inclusió de l’Ajuntament en la concessió de
subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal.lacions esportives en
municipis de la Comunitat Valenciana per a l’any 2019, per a l’execució de l’actuació
denominada “Millores en el Poliesportiu Municipal de Vilafranca”, per un import de
98.875’57 euros.

4t. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

5è. Despatx extraordinari. No es tracta camp tema.

6è. Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 28-01-19

1r. Aprovar, amb els vots favorables dels grup municipal PSPV-PSOE  i l’abstenció del
grup municipal Compromís, el projecte modificat de “Construcció d’envolupant en nou
edifici  polivalent”,  inclòs  en el  Pla  Castelló  135 de l’exercici  2018 de la  Diputació
Provincial de Castelló, l’import del qual ascendeix a 592.696’57 euros.

2n.  Aprovar,  per  unanimitat,  concedir  la  Medalla  de  la  Vila  al  Club  de  Futbol
Vilafranca.



A més, es dóna compte que el premi anual Explorador Andrés 2018 ha quedat desert per
la falta de presentació de treballs.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-02-19

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/01/19 i 28/01/19.

2n. Aprovar, per unanimitat, la inclusió de l’Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i
Serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l’exercici 2019 (Pla Castelló 135)
per a l’execució de l’actuació “Instal.lació de lampisteria en nou edifici polivalent”, amb
un pressupost total de 100.900 euros.

3r. Aprovar, per unanimitat, postular-se com a seu de la fira d’ocupació comarcal en el
marc de l’Acord territorial per a l’ocupació “Els Ports” que es durà a terme dins del
Conveni de col.laboració entre la Mancomunitat Comarcal Els Ports i LABORA.

4t. Aprovar, per unanimitat, la delegació de la tramitació de l’expedient de modificació
d’estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la
Zona I.

5è.  Pel Sr.  Alcalde es dóna compte de l’informe de morositat  corresponent al  quart
trimestre de 2018.
La Corporació queda assabentada.

6è.  Aprovar,  per  unanimitat,  la  moció  presentada  pel  Grup  Municipal  Compromís
relativa  a  la  Unitat  Territorial  Agrària  de  Vilafranca,  demanant  que  es  cobreixi
urgentment  les  dues  places  vacants  d’auxiliar  administratiu  de  l’oficina,  així  como
demanar informació sobre els motius de l’amortització de la plaça de tècnic.

7è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

8è. Despatx extraordinari. No es tracta camp tema.

9è. Precs i preguntes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-03-19

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 11/02/19.

2n. Aprovar, per unanimitat, com a nombre inicial d’habitants a data 01/01/19 la xifra
de 2.210 habitants.



3r. Aprovar, per unanimitat, el Pla Econòmic-financer per al període 2019-2020.

4t. Pel Sr. Alcalde es dóna compte de les renúncies al càrrec de regidor presentades pels
regidors del Partit Popular, Srs. Vicente Manuel Marín Monfort i Alfonso Prades Alcón.
Es  comunicarà  a  la  Junta  Electoral  Central  perquè  expedeixi  les  credencials
acreditatives de la condició d’electes a favor dels candidats següents en la llista electoral
del Partit Popular en les eleccions locals de l’any 2015.

5è. Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018.
La Corporació queda assabentada.

6è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

7è. Despatx extraordinari.
Aprovar, per unanimitat,  la proposta presentada per la “Hermandad obrera de acción
catòlica”  sobre  el  compliment  dels  compromisos  contrets  per  l’Estat  Espanyol  de
l’Agenda 2030 relativa al seu objectiu núm. 8: treball decent i creixement econòmic.

8è. Precs i preguntes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 01-04-19

1r. Sorteig públic dels components de les taules electorals per a les properes eleccions a
les Corts Generals (convocades per Real Decret 129/2019, de 4 de març) i a les Corts
Valencianes (convocades per Decret 2/2019, de 4 de març).

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-04-19

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 11/03/19 i 01/04/19.

2n. Sol.licitar, per unanimitat, subvenció destinada a la producció de material gràfic de
promoció turística de conformitat amb les bases establertes en el BOP núm. 28, de data
05/03/2019, de l’O.A.L. Patronat Provincial de Turisme de la Diputació Provincial de
Castelló.

3r.  Sol.licitar,  per  unanimitat,  subvenció  destinada  a  la  contractació  d’informadors
turístics  de  conformitat  amb  les  bases  establertes  en  el  BOP  núm.  36,  de  data
21/03/2019, de l’O.A.L. Patronat Provincial de Turisme de la Diputació Provincial de
Castelló.

4t. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.



5è. Despatx extraordinari.
Aprovar,  per  unanimitat,  iniciar  l’expedient  de  modificació  del  contracte  d’obra
denominat “Construcció d’envolupament en nou edifici Polivalent”.

6è. Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 29-04-19

1r. Sorteig públic dels components de les taules electorals per a les properes eleccions
Locals  (convocades  per  Real  Decret  209/2019,  d’1  d’abril)  i  al  Parlament  Europeu
(convocades per Real Decret 206/2019, d’ 1 d’abril).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 06-05-19

1r.  Aprovar,  per  unanimitat,  la  modificació  del  contracte  d’obra  denominat
“Construcció d’envolupament en nou edifici polivalent”, inclosa en el Pla Castelló 135
de l’exercici 2018, l’import del qual ascendeix a 592.696’57 euros.

2n. Aprovar, per unanimitat, l’expedient col.lectiu de baixa d’obligacions pendents de
pagament, reconegudes de Pressupostos tancats dels exercicis 2009, 2011, 2016 i 2017,
per un import de 11.813’22 euros.

3r.  Aprovar,  per  unanimitat,  sol.licitud  de  subvenció  destinada  a  finançar  el
manteniment dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-05-19

1r.  Aprovar,  per  unanimitat,  les  actes  de  les  sessions  de  data  08/04/19,  29/04/19  i
06/05/19.

2n. Pel Sr. Alcalde es dóna compte del Pla d’ajudes de l’Àrea de Renovació Urbana de
la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
La corporació queda assabentada.

3r.  Pel  Sr.  Alcalde es dóna compte  de l’informe de morositat  i  del  període  mig  de
pagament corresponent al primer trimestre de 2019.
La corporació queda assabentada.

4t. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.



5è. Despatx extraordinari. No es tracta camp tema.

6è. Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 12-06-19

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 13/05/19.

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT PLE I ELECCIÓ
D’ALCALDE DIA 15-06-19

Es constitueix l’Ajuntament Ple amb els Srs. Regidors electes sorgits de les eleccions
locals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i pren possessió Dª. Silvia Colom Monferrer
com Alcaldessa amb 8 vots a favor que representen la majoria absoluta del nombre de
membres.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 27-06-19

1r. Aprovar, amb els vots a favor del Grups Municipals PSPV-PSOE i Compromís i
l’abstenció  del  Grup  Municipal  Partit  Popular,  fixar  com  a  règim  de  les  sessions
ordinàries  del  Ple  el  segon  dilluns  de  cada  mes  a  les  20  hores  i  que  quan  el  dia
assenyalat per al Ple Ordinari coincideix amb dia festiu tindrà lloc el dilluns següent a
les 20 hores. 

2n. Aprovar, per unanimitat, constituir la Junta de Govern Local, així com celebrar les
sessions  ordinàries  el  primer  i  tercer  dilluns  de  cada  mes  a  les  tretze  hores  quinze
minuts.

3r.  Aprovar,  per  unanimitat,  la  proposta  de  la  Presidència  sobre  nomenament  dels
membres de la Comissió Especial de Comptes als següents Regidors:

President: Sra. Silvia Colom Monferrer

Vocals: Sr. Cándido Andrés Gascó

Sr. Bruno Morraja Deusdad

Sr. Valentín Miravet Sales

Sr. Francesc Monfort Granel

Sra. Lidia Rosario Domingo Marco

Sr. Jairo Sans Peris

També  s’aprova,  per  unanimitat,  la  proposta  de  la  Presidència  sobre  creació  de  les



següents Comissions Informatives Permanents formades per:
-Comissió  d’Obres  Públiques,  Urbanisme,  Medi  Ambient,  Agricultura,

Comerç i Indústria
President: Sr. Cándido Andrés Gascó
Vocals: Sr.  Bruno Morraja  Deusdad,  Sra.  María  Vicente  García,  Sr.  Cristóbal
Troncho García, Sr. Francesc Monfort Granel, Sra. Lidia Rosario Domingo Marco i Sr.
Jairo Sans Peris

-Comissió d’Educació, Cultura, Esports, Joventut i Festes
Presidenta: Sra. Rebeca Andrés Falcó
Vocals: Sr. Cándido Andrés Gascó, Sra. María Vicente García, Sr. Oscar Tena
García, Sr. Francesc Monfort Granel,  Sra. Lidia Rosario Domingo Marco i Sr. Jairo
Sans Peris

-Comissió de Benestar Social, Sanitat i Noves Tecnologies
Presidenta: Sra. Rebeca Andrés Falcó
Vocals: Sra. María Vicente García, Sr. Cristóbal Troncho García, Sr. Valentín Miravet
Sales, Sr. Francesc Monfort Granel, Sra. Lidia Rosario Domingo Marco i Sr. Jairo Sans
Peris

4è. Aprovar, per unanimitat, la proposta de la Presidència sobre nomenar els següents
representants als òrgans col.legiats:
-Mancomunitat Comarcal: Sra. Silvia Colom Monferrer

Els Ports Sr. Cándido Andrés Gascó

-Consorci Televisió Digital: Sr. Cristóbal Troncho García
Sr. Valentín Miravet Sales

-Consell Escolar Municipal: Sra. Silvia Colom Monferrer
Sra. Rebeca Andrés Falcó

-Consell de la Solidaritat: Sra. María Vicente García
Sra. Rebeca Andrés Falcó
Sr. Francesc Monfort Granel

-Consell Agrari Municipal: Sr. Cristóbal Troncho García
Sr. Francesc Monfort Granel

-Consorci Pou les Llargueres: Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cándido Andrés Gascó

-Municipis forestals: Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cándido Andrés Gascó

-Assemblea Local Creu Roja: Titular: Sra. Rebeca Andrés Falcó



Suplent: Sra. María Vicente García

-Altmaelsports: Titular: Sra. Silvia Colom Monferrer
Suplent: Sr. Cándido Andrés Gascó

-Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona I:
Titular: Sra. Silvia Colom Monferrer
Suplent: Sr. Oscar Tena García

-Junta de portaveus: PSPV-PSOE: Sra. Silvia Colom Monferrer
PP: Sr. Jairo Sans Peris
COMPROMIS: Sr. Francesc Monfort Granel
Suplent: Lidia Rosario Domingo Marco

5è. Donar compte de la constitució dels distints Grups Polítics Municipals, que segons
els escrits presentats pels mateixos, queden integrants pels següents membres:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:
- Sra. Silvia Colom Monferrer
- Sr. Cándido Andrés Gascó
- Sr. Bruno Morraja Deusdad
- Sra. María Vicente García
- Sr. Oscar Tena García
- Sra. Rebeca Andrés Falcó
- Sr. Cristóbal Troncho García
- Sr. Valentín Miravet Sales

GRUP MUNICIPAL POPULAR:
- Sr. Jairo Sans Peris

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER VILAFRANCA-COMPROMÍS:
-     Sr. Francesc Monfort Granel
-     Sra. Lidia Rosario Domingo Marco

6è.  a) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant els següents membres de la Junta de
Govern Local:

- President: Sra. Silvia Colom Monferrer 
- Vocals:  Sr.  Cándido  Andrés  Gascó,  Sr.  Cristóbal  Troncho  García  i  Sra.

María Vicente García

b) Donar compte Resolució Alcaldia nomenant el Tinent d’Alcalde:
- Primer Tinent: Sr. Cándido Andrés Gascó

©)  Donar  compte  Resolució  Alcaldia  conferint  les  delegacions  que  s’expressen  als
Regidors que s’indiquen:
- Servei Municipal d’Obres Públiques, Urbanisme i Festes: Sr. Cándido Andrés Gascó
- Servei Municipal d’Esports i Joventut: Sra. María Vicente García



- Servei Municipal de Cultura i Indústria: Sr. Oscar Tena García
- Servei Municipal de Turisme, Comerç i Fires: Sr. Bruno Morraja Deusdad
- Servei Municipal de Noves Tecnologies: Sr. Valentín Miravet Sales
- Servei Municipal d’Educació, Benestar Social, Igualtat i Persones Majors: Sra. Rebeca
Andrés Falcó
-  Servei  Municipal  de  Sanitat,  Agricultura  i  Medi  Ambient:  Sr.  Cristóbal  Troncho
García

7è. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número 2019-0124  nomenant Tresorer de
la Corporació al Sr. Amador Fabregat Barreda.

8è. Aprovar, amb els vots a favor del Grup PSPV-PSOE i del Partit Popular i en contra
del  grup  municipal  COMPROMIS per  Vilafranca  les  següents  propostes  de  la  Sra.
Alcaldessa referents a:

- nomenar com a càrrec amb dedicació parcial al Regidor Sr. Cándido Andrés
Gascó,  amb una retribució  anual  bruta  de 15.497’16 euros,  incrementada  anualment
amb el corresponent IPC i cobrada en dotze pagues mensuals més dos extres íntegres,
per una dedicació mínima de 25 hores setmanals.

- nomenar com a càrrec amb dedicació exclusiva a la Sra. Alcaldessa, Sra. Silvia
Colom  Monferrer,  amb  una  retribució  anual  bruta  de  35.000  euros,  incrementada
anualment amb el corresponent IPC i cobrada en dotze pagues mensuals més dos extres
íntegres.

- la percepció per assistències a les sessions dels òrgans de què formen part,
sempre que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en les següents quantitats:

- per assistència a Ple Ordinari: 70 euros
- per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 50 euros
- per assistència a Comissions Informatives: 40 euros

- indemnitzar als membres de la Corporació per les despeses ocasionades en el
exercici del càrrec, quan siguin efectius i prèvia justificació documental.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 08-07-19

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 15/06/19 i 27/06/19.

2n. Aprovar, amb els vots a favor del grups municipals PSPV-PSOE i Compromís per
Vilafranca i en contra el grup municipal Partir Popular, s’aprova la proposta de la Sra.
Alcaldessa referent a no celebrar el Ple ordinari del mes d’agost atès que coincideix amb
les Festes Patronals, i si hagués algun tema urgent celebrar un ple extraordinari.

3r.  Pel  la  Sra.  Alcaldessa  es  dóna  compte  de  les  obres  “Col.lector  de  pluvials  en
l’Avinguda Castelló”.
La Corporació queda assabentada.



4t.  Pel  Regidor  de  Cultura,  Sr.  Oscar  Tena,  es  dóna compte  de  la  nova  campanya
d’excavacions arqueològiques en la “Cova la Foia”.
La Corporació queda assabentada.

5è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema.

7è. Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DIA 24-07-19

1r. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipal PSPV-PSOE i Compromís per
Vilafranca i en contra del grup municipal Partit Popular de Vilafranca, la urgència de la
convocatòria.

2n. Aprovar, per unanimitat, el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) per
al  terme  de  Vilafranca  redactat  per  l’empresa  Medi  XXI  Gabinet  de  Solucions
Ambientals, SL.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-09-19

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 08/07/19 i 24/07/19.

2n. Aprovar, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2018.

3r. Aprovar, amb els vots a favor dels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís per
Vilafranca  i  amb  el  vot  en  contra  del  grup  municipal  Partit  Popular,  les  bases
específiques  per  a  la  concessió  d’ajudes  a  organitzacions  no  governamentals  que
desenvolupen programes de cooperació en països empobrits, exercici 2019.

4t. Aprovar, per unanimitat, com a festes locals per a l’any 2020 els dies:
-10 de juny, “Dilluns de Pascua de Pentecosta”
-8 de setembre, Mare de Déu del Llosar

5è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema.

7è. Precs i preguntes.



SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 14-10-19

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 09/09/2019.

2n. Aprovar, per unanimitat, l’expedient de modificació de crèdit extraordinari finançat
amb càrrec a baixes d’altres partides.

3r. Aprovar, per unanimitat,  les bases que regulen la convocatòria del “Premi Anual
Explorador Andrés” mitjançant concurs de projectes de cicle formatiu de grau superior,
treballs final de grau, treballs  final de màster o tesis relacionats amb el municipi de
Vilafranca.

4t. Donar compte de l’informe del període mitjà de pagament corresponent al segon
trimestre de 2019.
La corporació queda assabentada.

5è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema.

7è. Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 16-10-19

1r. Sorteig públic dels components de les taules electorals per a les properes eleccions a
les Corts Generals (convocades per Real Decret 551/2019, de 24 de setembre) i a les
Corts Valencianes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11-11-19

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 14/10/2019 i 16/10/2019.

2n. Acordar, per unanimitat, l’adhesió a la Central de compres de l’Excma. Diputació
Provincial de Castelló respecte al servei postal.

3r. Per la Sra. Alcaldessa es dóna compte del resultat econòmic de les festes patronals
2019.
La Corporació queda assabentada.



4t. Per la Sra. Alcaldessa es dóna compte de l’informe del tercer trimestre de l’exercici
2019 sobre compliment dels terminis previstos en la citada llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
La Corporació queda assabentada.

5è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

6è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema.

7è. Precs i preguntes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 09-12-19

1r. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió de data 11/11/2019.

2n.  Aprovar,  per  unanimitat,  l’expedient  i  el  Plec  de  Clàusules  Administratives
Particulars  i  de  Prescripcions  Tècniques  que  han  de  regir  el  contracte  de
subministrament  d’energia  elèctrica  a  les  instal.lacions  municipals  i  a  l’enllumenat
públic, sent el pressupost base de licitació de 108.856,02 euros més 22.859,76 euros
d’IVA i el valor estimat del contracte (IVA exclòs) 625.922,01 euros, i amb una durada
de 4 anys, podent prorrogar-se per un any més.

3r. Adjudicar, amb els vots a favor del grups municipals PSPV-PSOE i Compromís i
l’abstenció del grup municipal Partit Popular, les següents ajudes a organitzacions no
governamentals  que  desenvolupen  programes  de  col.laboració  als  països  empobrits
2019:
-ADECOI: 1.444 euros, projecte “Formació laboral per a la inserció al mercat de treball
dels i les joves de l’assentament de Sant Jordi Remansito (Paraguai).
-CREU ROJA: 2.000 euros, projecte “Millora dels mitjans de vida de 473 dones en
situació de vulnerabilitat en la població de Sissili (Burkina Faso).
-YOUCANYOLE: 2.332 euros, projecte “Expedicions mèdiques Youcanyolé (Nairobi).
-NOUS  CAMINS:  1.444  euros,  projecte  “Programa  de  prevenció  de  l’embaràç
adolescent en el districte municipal de Barrera (República Dominicana).
-DELWENDE AL SERVEI DE LA VIDA: 1.444 euros, projecte “Millora de la Salut de
nens i nenes d’una escola infantil a Inhambane (Moçambic).

4t. Aprovar, per unanimitat, a la Sra. Silvia Colom Monferrer i al Sr. Cándido Andrés
Gascó com a representants de l’Ajuntament en la Junta de Govern del Consorci per a
l’execució de les previsions del pla zonal de la zona I.

5è. Rebutjar, amb els vots en contra dels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i
Partit  Popular  i  a  favor  del  grup  municipal  Compromís,  la  moció  que  presenta



Compromís  per  Vilafranca  relativa  al  Plec  de  clàusules  administratives  que  regirà
l’alineació de parcel.les del polígon industrial la Fos.

6è. Rebutjar, amb els vots en contra dels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i
Partit  Popular  i  a  favor  del  grup  municipal  Compromís,  la  moció  que  presenta
Compromís  per  Vilafranca  relativa  a  la  creació  d’una  mesa  de  benestar  animal
permanent.

7è.  Aprovar,  amb  els  vots  a  favor  dels  grups  municipals  PSPV-PSOE Vilafranca  i
Compromís  per  Vilafranca  i  en  contra  del  grup municipal  Partit  Popular,  la  moció
presentada  pel  Grup  Municipal  PSPV-PSOE  Vilafranca  relativa  a  la  declaració  de
l’emergència climàtica.

8è. Donar compte per part de la Secretària accidental, mitjançant lliurament de còpia de
l’extracte, de tots els Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última Sessió Ordinària.

9è. Despatx extraordinari. No es tracta cap tema.

10è. Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 17-12-19

1r. Aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal PSPV-PSOE, l’abstenció del grup
municipal  Partit  Popular  i  en  contra  del  Grup Municipal  Compromís,  el  Pressupost
General  per  a  l’exercici  2020  de  l’Ajuntament  de  Vilafranca,  amb  uns  ingressos  i
despeses de 2.293.145’11 euros.

2n. Aprovar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia relatiu a la cessió d’ús temporal de la
parcel.la núm. 16 del polígon industrial la Fos a favor de la Direcció Territorial d’Obres
Públiques de Castelló a fi de destinar-la a la instal.lació d’apilament de sal i equipament
corresponent.


