
ANY 2.020
ACTIVITAT MUNICIPAL

PLE

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 13-01-2020

1r. Aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions de data 09/12/2019 i 17/12/2019.

2n. 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 2020,  segons Resolució  de 5 de
desembre de 2019 de la Direcció General de l’Esport, per un import de 98.875’57 euros,
per a l’execució de l’actuació denominada “Millores en el Poliesportiu Municipal de
Vilafranca”.

3r.  Aprovar,  amb  els  vots  a  favor  del  grups  municipals  PSP-PSOE  Vilafranca  i
Compromís per Vilafranca i l’abstenció del grup municipal Partit Popular, la pròrroga
del contracte de gestió del servei municipal de piscina coberta,  descoberta i gimnàs,
adjudicat a la mercantil Esport i Diversió Els Ports, SL, pel termini d’un any.

4t. Aprovar, per unanimitat, iniciar l’expedient relatiu a l’elecció del Jutge de Pau titular
i substitut.

5è. Per la Secretària accidental es dona compte de l’informe corresponent al càlcul del
cos efectiu dels serveis públics corresponents a l’exercici 2018.
La Corporació queda assabentada.

6è. Rebutjar, amb els vots a favor del grup municipal Partit Popular i en contra dels
grups  municipal  PSPV-PSOE  Vilafranca  i  Compromís  per  Vilafranca,  la  moció
presentada  pel  grup  municipal  Partit  Popular  de  Vilafranca  sobre  la  necessitat  de
mantenir la dotació econòmica de la subvenció de nous espais per a emprenedors del
2019 de la Diputació Provincial de Castelló per al Pressupost del 2020.

8è.  Aprovar,  per  unanimitat,  la  Declaració  Institucional  de  l’Emergència  Climàtica
presentada pels tres grups municipals.

9è. 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.

10è. Despatx extraordinari. No es tracta camp tema.



SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 30-01-2020

1r. Aprovar, per unanimitat, donar conformitat al Projecte d’equipament del sondeig per
al proveïment d’aigua de Vilafranca i Benassal (Castelló), elaborat per l’enginyer de
Camins, Canals i Ports Sr. Miguel P. Traver Monfort, amb un pressupost de 486.129’38
euros  (IVA inclòs)  i  informat  favorablement  pel  Servei  de  Supervisió  de  Projectes,
Infraestructures i Gestió Energètica de data 16/12/19.
A més, es sol.licita a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica  i  Transició  Ecològica  perquè  executi  les  obres  anteriors,  així  com altres
actuacions necessàries per a executar l’obra.

2n. Aprovar,  per unanimitat,  concedir  el  Premi anual Explorador  Andrés,  dotat  amb
2.000 euros bruts, a la Sra. Marta Monferrer Artola pel treball denominat “Agenda 21
dels Ports i l’activitat turística: 10 anys després”, així com atorgar el premi el dia 8 de
febrer de 2020 dins dels actes que es celebraran amb ocasió de la Commemoració del
781 aniversari de la Carta Pobla.

3r. Aprovar, per unanimitat, concedir la Medalla de la Vila al Centre Excursionista de
Vilafranca, així com atorgar el premi el dia 8 de febrer de 2020 dins dels actes que es
celebraran amb ocasió de la Commemoració del 781 aniversari de la Carta Pobla.

4t. Per l’Alcaldessa es dóna compte de l’Informe elaborat sobre els treballs realitzats en
el nostre municipi a conseqüència del temporal “Glòria”.
La Corporació queda assabentada.


