
 

ACTA

ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN

REGIDORS ASSISTENTS:
D. SERGIO TRILLES OLIVER
D. LLUÍS TORLÀ TENA
D. PABLO JUAN VERDOY
D. LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
D. JOSÉ FRANCISCO PONS MARTÍNEZ
Dª MARÍA LUISA TORLÁ BARRACHINA

NO ASSISTEIXEN:
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA
D. CARLOS PERIS SANAHUJA

SECRETARI-INTERVENTOR:
D. AGUSTÍ PERIS LEONISA

 
-     SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT

- AJUNTAMENT PLE

- PRIMERA CONVOCATÒRIA

- DATA: 7 DE JULIOL DE 2016

- HORA  CONVOCATÒRIA:  19:00 
HORES.

- LLOC:  SALÓ  DE  PLENS  DE 
L'AJUNTAMENT.

Prèvia  convocatòria  a  aquest  efecte  i  comprovada  per  Secretaria  l'existència  del 
quòrum necessari, el Sr. Alcalde va declarar oberta la sessió passant a conèixer-se del 
següent

ORDRE DEL DIA

1r.  Aprovació de la urgència.

2n. Aprovació definitiva de la modificació puntual n.º 7 del PGOU.

3r. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia n.º 2016-379, per la que es rectifica un error 
existent en la modificació de Crédits 2/2016 CE.

4t. Aprovació de l'expedient de Crédits Extraordinaris n.º 3/2016 CE.

5è. Aprovació de l'expedient de Suplement de Crédits 2/2016 SC.

6è. Aprovació d'un canvi d'activitat subvencionada sol.licitat per l'AMPA del CEIP Sant 
Miquel.

7è. Aprovació d'un canvi d'activitat subvencionada sol.licitat per el Club Ciclista Cudol 
Roig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1r.  APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA.

Es ret  compte de la  motivació  de la  urgència  de la  sessió  que s'assenyala  en la 
convocatòria i que a continuació es detalla:

Punt 2 – Necessitat de procedir a l'aprovació definitiva de la modificació puntual 
n.º  7  del  PGOU,  per  a  possibilitar  l'ampliació  de  l'activitat  de  les  empreses 
incloses a l'àmbit de la citada modificació (ampliació que produirà la creació de 

 



 

llocs de treball),  havent manifestat una empresa en concret el  seu interés en 
presentar, només s´aprove la modificació puntual, la sol.licitut de les pertinents 
llicències per a la seua ampliació.

Punt 3 – Necessitat de ratificar la Resolució n.º 2016-379 abans de sotmetre al 
Ple l'aprovació del Suplement de crédits n.º 2/2016 

Punts  4  i  5  –  Necessitat  d'atendre  les  despeses  finançades  amb  les 
modificacions de crédits a la major brevetat possible.

Punts  6  i  7  –  Necessitat  de  tramitar  els  canvis  d'activitat,  per  a  que  les 
associacions puguen planificar la realització de les activitats subvencionades.

Vista la justificació anterior, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda apreciar la 
urgència de la sessió.

2n. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL N.º 7 DEL PGOU.

Es  ret  compte  de  la  Proposta  d'acord  del  Regidor  d’Urbanisme,  Festes  i  Noves 
Tecnologies de data 6 de juny de 2016, que a continuació es transcriu:

“Visto que por este Ayuntamiento se está tramitando la aprobación de la modificación  
del Plan General, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
50.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,  
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de octubre de 2015 sobre el procedimiento  
administrativo a seguir para llevar a cabo la modificación puntual nº 7 del P.G.O.U. de  
Vilafamés.

Visto  que se remitió  al  Servicio  Territorial  Urbanismo de Castellón,  Conselleria  de  
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio un ejemplar en formato papel y  
en formato papel de la Modificación Puntual Núm. 7 del PGOU y del Documento Inicial  
Estratégico, redactados ambos por la Arquitecta Municipal en fecha 19 de octubre de  
2015, a los efectos de que elaborara y remitiera al Ayuntamiento el documento que  
corresponda. 

Visto que en fecha 24 de febrero de 2016, con registro de entrada núm. 670, se recibió  
el Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha 9 de febrero de 2016,  
por  el  que  resuelve  emitir  Informe  Ambiental  y  Territorial  Estratégico  
FAVORABLE  en  el  procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y  
territorial  estratégica  de  la  modifcación  puntual  nº  7  del  P.G.O.U.  de  
Vilafamés  (Castellón),  de  acuerdo  con  los  criterios  del  Anexo  VIII  de  la  
LOTUP,  por  no  tener  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  
correspondiendo continuar la tramitación de la Modificación conforme a su  
normativa sectorial.

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 31 de marzo  
de 2016 acordó iniciar el proceso de consulta y someter a información pública durante 
un plazo de 45 días, la Modificación Puntual Núm. 7 del PGOU de Vilafamés. Con la 
presente  modificación  se  pretende  la  inclusión  del  uso  “Industrias  de  
madera,  corcho y muebles de madera” que ya se permite realizar en la  

 



 

zona de ordenación IN1, en la zona de ordenación IN2.

Visto que el acuerdo de sometimiento a información pública de esta modificación del  
PGOU fue objeto de publicación en el Periódico Mediterráneo de fecha 11 de abril de  
2016 y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana Num. 7683 de 8 de abril de  
2016.

Visto que se ha emitido Certificado del secretario del Ayuntamiento en fecha 3 de junio  
de 2016,  indicando que durante el  período de información no se presentó ninguna  
alegación.

Vistos  los  artículos  44,  45  y  57  de  la  Ley  5/2014,  de  Ordenación  del  Territorio,  
Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana  (LOTUP),  en  relación  con  el  
contenido y la tramitación de los planes urbanísticos que se someten al procedimiento  
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica. El artículo 63 regula las  
condiciones a cumplir por las Modificaciones de Planes.

Visto que del artículo 44.5, en relación con el 57.1.d) de la LOTUP, se deduce que los  
Ayuntamientos son competentes para la aprobación de los planes de ámbito municipal  
que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada.

Visto  que  en aplicación del  artículo  57.2  de  la  LOTUP,  el  acuerdo  de aprobación  
definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se ha de publicar para su entrada en  
vigor, en el Boletín Oficial de la Provincia. Siendo la aprobación definitiva municipal,  
antes de su publicación se ha de remitir una copia digital del plan a la Conselleria  
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en  
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

 
De conformidad con el artículo 57.1.d) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, y el artículo  
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación puntual nº 7 del Plan General de  
Ordenación  Urbana de Vilafamés  para la  inclusión  del  uso “Industrias  de madera,  
corcho y muebles de madera” que ya se permite realizar en la zona de ordenación  
IN1, en la zona de ordenación IN2.

SEGUNDO.- Remitir copia digital del plan a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y  Vertebración del  Territorio y  que se publique el  presente acuerdo junto con sus  
normas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 

El  Concejal  Delegado del  área de Urbanismo,  Fiestas y  Nuevas Tecnologías,  a la 
fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Sergio Trilles Oliver”

Sotmetsa a votació la proposta d'acord presentada, resulta aprovada per unanimitat 

 



 

dels assistents el que, vista l’assistència registrada a la sessió, representa la majoria 
absoluta del número legal de membres de la Corporació.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs 
contenciós-administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  davant  la  Sala 
Contenciós-Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

3r. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA N.º 2016-379, PER LA QUE 
ES RECTIFICA UN ERROR EXISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE CRÉDITS 2/2016 
CE.

Es  ret  compte  de  la  Resolució  de  l’Alcaldia  n.º  2016-379,  de  8  de  juny,  que  a 
continuació es transcriu:

“Comprovada l’existència d’un error aritmètic en l’acord pres pel Ple el passat 5 de  
maig, d’aprovació inicial de l’expedient de crèdits extraordinaris 2/2016 CE, al superar  
l’import total de les baixes aprovades en les aplicacions pressupostàries del nivell de  
vinculació 4-22 el crèdit disponible en el referit nivell de vinculació, d’acord al previst  
en l’article 105.2 LRJ-PAC, RESOLC:

1r. Rectificar l’error existent en l’acord pres pel Ple el passat 5 de maig, d’aprovació  
inicial de l’expedient de crèdits extraordinaris 2/2016 CE, en el següent sentit:

a) Respecte de les baixes aprovades en l’aplicació pressupostària 432 2260205,  
on  diu  4.700  euros,  deu  dir  2.375  euros,  amb el  que  el  total  de  les  baixes  
ascendirà a 74.425 euros.

b)  Respecte dels crèdits extraordinaris concedits en l’aplicació pressupostària  
151 2269901, on diu 16.750 euros, deu dir 14.425 euros, amb el que el total dels  
crèdits extraordinaris ascendirà a 74.425 euros.

2n.  Publicar  de  nou  al  BOP l’anunci  d’aprovació  definitiva  degudament  rectificat  i  
anotar-lo en la comptabilitat municipal.

3r. Sotmetre la present resolució a la ratificació pel Ple de l’Ajuntament.”

Sotmesa a votació la ratificació de la Resolució transcrita, el Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda la seua aprovació.

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l'haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini  de dos mesos, 

 



 

davant  el  Jutjat  del  Contenciós-Administratiu  de  Castelló  o  davant  la  Sala 
Contenciós-Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

4T. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CRÉDITS EXTRAORDINARIS N.º 3/2016 CE.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 6 de juliol de 2016, que a 
continuació es transcriu:

“Es ret compte de la modificació de crèdits núm. 3/2016 CE (expt.  758/2016), en la 
qual  es proposa la  concessió de crèdits extraordinaris  en el  Pressupost  del vigent  
exercici, tramitat per ordre de l'Alcaldia de 6 de juliol de 2016 i redactat conforme al  
previst  en  els  articles  177.2  i  177.5  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  
Hisendes Locals, i en l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Tractant-se  de  dotar  pressupostàriament  crèdits  per  a  despeses  específiques  i  
determinades que no puguen demorar-se fins a l'exercici següent, en mancar de crèdit  
en  el  pressupost  vigent,  serà  procedent  la  concessió  de  crèdits  extraordinaris  
conforme  al  previst  en  els  articles  177  del  citat  Text  Refós,  i  35  a  38,  tots  dos  
inclusivament, del també citat Reial decret i altra documentació complementària.

Els  crèdits  extraordinaris  en les  aplicacions  pressupostàries  que es  detallen  en  la  
memòria de l'Alcaldia, es concedeixen pels següents motius:

- Crear les aplicacions pressupostàries corresponents per al pagament de productivitat  
al  personal  laboral  Agent  d’Ocupació  i  Desentvolupament  Local,  per  al  
desentvolupament i adquisició d’una aplicació informàtica per a mòbils en línia y per a  
l’adquisició d’equipament de reposició de maquinària i instal·lacions tècniques.

Vist l'informe del Secretari - Interventor, de data 6 de juliol de 2016, sobre la normativa  
aplicable i  el  procediment a seguir,  i  l'informe de la mateixa data emès també pel  
Secretari-Interventor  relatiu  a  l'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària en el qual conclou que “... havent resultat de la comparació entre els  
capítols 1 a 7 d'ingressos i de despeses, inclosa la modificació proposada, un dèficit  
d'1.194.579 euros, el resultat obtingut és d'incompliment, en tant que amb base als  
càlculs  detallats  en  el  present  informe  NO  es  compleix  l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària. En conseqüència l'Ajuntament haurà d'ajustar la despesa pública per a 
garantir  que  al  tancament  de  l'exercici  no  s'incompleix  l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària  (art.  18  de  la  LOEPSF).  De  mantenir-se  aquesta  situació  en  la  
liquidació de l'exercici, segons l'especificat en l'article 21.1 de la LOEPSF, s'haurà de  
formular  un  pla  economicofinancer  que  permeta  en  un  any  el  compliment  dels  
objectius d'estabilitat pressupostària, amb el contingut mínim especificat en el punt 2  
de l'esmentat  article  i,  sobre aquest  tema,  assenyalar  que ja  s'ha  elaborat  un pla  
economicofinancer  com a  conseqüència  de  l'incompliment  registrat  de la  regla  de  
despesa,  que  més  endavant  es  detalla,  en  la  liquidació  del  pressupost  2015,  pla  
aprovat  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió  de  data  5  de  maig  de  2016  amb una  

 



 

vigència  per  a  2016  i  2017,  respecte  del  qual  s'haurà  d'efectuar  el  corresponent  
seguiment en relació amb el seu degut compliment.”. Respecte de la regla de despesa  
indica  que  no  s'informa  de  conformitat  amb  els  articles  15.3  i  16.10  de  l'Ordre  
HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  si  bé  es  fa  constar  que  açò  no  eximeix  del  
compliment de la mateixa.

Tenint en compte que, d'acord amb el criteri expressat per la Sotsdirecció General  
d'Estudis  i  Finançament  de  les  Entitats  Locals,  és  admissible  la  tramitació  dels  
expedients  de  modificació  pressupostària  atenent  a  les  normes  exclusivament  
pressupostàries de cara a la seua aprovació per l'òrgan competent.

Vist  tot  l'anterior,  apreciada  expressament  la  impossibilitat  de  demorar  a  exercicis  
posteriors  les  despeses  específiques  i  determinades  que  motiven  els  crèdits  
extraordinaris, i d'acord amb els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de  
les Hisendes Locals, i 35 a 38, tots dos inclusivament, del Reial decret 500/1990, de  
20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

1º.  Aprovar  inicialment  la  modificació de crèdits núm.  3/2016 CE (expt.  758/2016),  
concedint crèdits extraordinaris en les següents aplicacions pressupostàries:

Aplicació 
pressupostàri

a

Denominació
Import

241 13121 Productivitat laboral temporal AODL 2.400,00 €

920 63300 Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions tècniques  
utillatge

1.545,00 €

491 64100 Desentvolupament i us d’aplicació per a mòbils en línia 2.550,00 €

Total modificacions per crèdits extraordinaris 6.495,00 €

2º. Finançar les expressades modificacions amb baixes en les següents aplicacions  
pressupostàries:

Aplicació 
pressupostàri

a

Denominació Import

920 1510000 Gratificacions funcionaris de carrera 2.400,00 €

920 62302 Inversions noves en maquinària, instal·lacions tècniques i 
utillatge

1.545,00 €

920 62600 Equipament informàtic inventariable 2.550,00 €

Total baixes 6.495,00 €

3º. Exposar al públic l'aprovació inicial en el Tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de  
la Província pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua  
publicació en aquest, posant a la disposició del públic la corresponent documentació,  
durant  el  termini  de  la  qual,  els  interessats  podran  examinar-la  i  presentar  
reclamacions davant el Ple.

4º. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant el citat  
període no s'hagueren presentat reclamacions.

 



 

Document signat electrònicament a la data de la signatura.”

Sotmetsa  a  votació  la  proposta  d'acord  presentada  pel  Sr.  Alcalde,  es  registra  el 
següent resultat:

- Vots a favor: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels 
Srs. Juan i Gil del grup Triem Vilafamés – Compromís.

- Vots en contra: Cap.

- Abstencions:  Dos, del Sr. Pons i la Sra. Torlà del grup popular.

Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda aprovar la proposta d'acord 
presentada pel Sr. Alcalde.

El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no pot interposar-se 
cap recurs.  L'oposició  al  mateix  haurà  d'al·legar-se  pels  interessats  per  a  la  seua 
consideració en l'acord que pose fi al procediment, i per a la impugnació de tals actes 
en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra el mateix.

5È. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÉDITS 2/2016 SC.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 6 de juliol de 2016, que a 
continuació es transcriu:

“Es ret compte de la modificació de crèdits núm. 2/2016 SC (expt.  760/2016), en la 
qual es proposa la concessió de suplement de crèdits en el  Pressupost del vigent  
exercici, tramitat per ordre de l'Alcaldia de 6 de juliol de 2016 i redactat conforme al  
previst  en  els  articles  177.2  i  177.5  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  
Hisendes Locals, i en l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Tractant-se  de  dotar  pressupostàriament  crèdits  per  a  despeses  específiques  i  
determinades que no puguen demorar-se fins  a  l'exercici  següent,  al  ser  el  crèdit  
existent insuficient i no poder ser objecte d’ampliació, serà procedent la concessió de  
suplement de crèdits conforme al previst en els articles 177 del citat Text Refós, i 35 a  
38,  tots  dos  inclusivament,  del  també  citat  Reial  decret  i  altra  documentació  
complementària.

Els suplements en les aplicacions pressupostàries que es detallen en la memòria de  
l'Alcaldia, es realitzen per a suplementar algunes partides, atès que en les mateixes la  
consignació  existent  no  és  suficient  per  al  reconeixement  de  les  corresponents  
obligacions, pels siguienes motius: 

 Augmentar la  consignació de l’aplicació pressupostària destinada a finançar  
despeses  de  publicitat,  propaganda  i  promoció  turística  del  municipi  per  a  
poder atendre les despeses previstes fins a final d’any.

 Dotar  de  consignació  pressupostària  suficient  a  l’aplicació  pressupostària  
destinada a finançar les despeses per a la devolució de la garantia en metàlic  
prestada per Fernando Llorens Albert, titular de propietats en el sector SR5 La  
Foia,  en compliment de la sentència 88/16,  de 7 d’abril  de 2016,  del  Jutjat  
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Castelló.

 



 

 Augmentar la  consignació de l’aplicació pressupostària destinada a finançar  
l’obra de remodelació de les instal·lacions esportives del camp de futbol, en  
previsió de possibles increments del cost de l’obra.

Vist l'informe del Secretari - Interventor, de data 6 de juliol de 2016, sobre la normativa  
aplicable i  el  procediment a seguir,  i  l'informe de la mateixa data emès també pel  
Secretari-Interventor  relatiu  a  l'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària en el qual conclou que “... havent resultat de la comparació entre els  
capítols 1 a 7 d'ingressos i de despeses, inclosa la modificació proposada, un dèficit  
d'1.194.579 euros, el resultat obtingut és d'incompliment, en tant que amb base als  
càlculs  detallats  en  el  present  informe  NO  es  compleix  l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària. En conseqüència l'Ajuntament haurà d'ajustar la despesa pública per a 
garantir  que  al  tancament  de  l'exercici  no  s'incompleix  l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària  (art.  18  de  la  LOEPSF).  De  mantenir-se  aquesta  situació  en  la  
liquidació de l'exercici, segons l'especificat en l'article 21.1 de la LOEPSF, s'haurà de  
formular  un  pla  economicofinancer  que  permeta  en  un  any  el  compliment  dels  
objectius d'estabilitat pressupostària, amb el contingut mínim especificat en el punt 2  
de l'esmentat  article  i,  sobre aquest  tema,  assenyalar  que ja  s'ha  elaborat  un pla  
economicofinancer  com a  conseqüència  de  l'incompliment  registrat  de la  regla  de  
despesa,  que  més  endavant  es  detalla,  en  la  liquidació  del  pressupost  2015,  pla  
aprovat  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió  de  data  5  de  maig  de  2016  amb una  
vigència  per  a  2016  i  2017,  respecte  del  qual  s'haurà  d'efectuar  el  corresponent  
seguiment en relació amb el seu degut compliment.”. Respecte de la regla de despesa  
indica  que  no  s'informa  de  conformitat  amb  els  articles  15.3  i  16.10  de  l'Ordre  
HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  si  bé  es  fa  constar  que  açò  no  eximeix  del  
compliment de la mateixa.

Tenint en compte que, d'acord amb el criteri expressat per la Sotsdirecció General  
d'Estudis  i  Finançament  de  les  Entitats  Locals,  és  admissible  la  tramitació  dels  
expedients  de  modificació  pressupostària  atenent  a  les  normes  exclusivament  
pressupostàries de cara a la seua aprovació per l'òrgan competent.

Vist  tot  l'anterior,  apreciada  expressament  la  impossibilitat  de  demorar  a  exercicis  
posteriors  les  despeses  específiques  i  determinades  que  motiven  els  crèdits  
extraordinaris, i d'acord amb els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de  
les Hisendes Locals, i 35 a 38, tots dos inclusivament, del Reial decret 500/1990, de  
20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

1r.  Aprovar  inicialment la  modificació de crèdits  núm.  2/2016 SC (expt.  760/2016),  
concedint suplement de crèdits en les següents aplicacions pressupostàries:

Aplicació 
pressupostàri

a

Denominació
Import

432 2260200 Publicitat, propaganda i promoció turística del municipi 5.500,00 €

151 2269901 Devolució garanties en metàlic prestades a l’urbanitzador 
per propietaris Sector SR5, PAI La Foia, segons sentència.

2.350,00 €

342 63901 Remodelació instal·lacions esportives del camp de futbol 10.000,00 €

Total modificacions per suplement de crèdits 17.850,00 €

2n. Finançar les expressades modificacions amb baixes en les següents aplicacions  

 



 

pressupostàries:

Aplicació 
pressupostàri

a

Denominació Import

323 21201 Reparacions, manteniment i conservació CEIP Sant Miquel 5.500,00 €

920 2270604 Serveis d’actualització de l’inventari de béns i drets i 
integració amb la comptabilitat municipal

2.350,00 €

151 2270605 Redacció del Pla Especial del Conjunt Históric-Artístic i estudi de 
paisatge

10.000,00 €

Total baixes 17.850,00 €

3r. Exposar al públic l'aprovació inicial en el Tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la  
Província pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua  
publicació en aquest, posant a la disposició del públic la corresponent documentació,  
durant  el  termini  de  la  qual,  els  interessats  podran  examinar-la  i  presentar  
reclamacions davant el Ple.

4t. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant el citat  
període no s'hagueren presentat reclamacions.

Document signat electrònicament a la data de la signatura.”

Obert el debat de l’assumpte, el Sr. Pons manifesta que el grup popular s’abstindrà en 
la votació i pregunta pels motius de l’increment en 10.000 euros de la partida de l’obra 
del camp de futbol, responent el Sr. Torlà que és degut a que en l’excavació ha eixit  
roca que no estava prevista inicialment.

El Sr. Pons també pregunta pel motiu de l’increment de la consignació de la partida de 
publicitat, responent el Sr. Gil que és degut a que el pressupost inicialment previst no 
serà  suficient  per  a  atendre  les  despeses  previstes  per  a  tot  l’any,  pel  que  s’ha 
d’augmentar.

El Sr. Pons recorda que quan el grup popular governava ja deien que les modificacions 
de crèdit eren necessàries i que les han de fer tots els governs i afig que s’alegra de 
que l’actual equip de govern s’assabente del que suposa governar.

El Sr. Juan manifesta al respecte que es poden comparar les modificacions que es fan 
ara i les que es feien abans.

El Sr. Gil diu que l’important és que totes les despeses estiguen justificades.

El Sr. Trilles diu que la diferència és que ara les modificacions es fan per a poder pagar 
factures que vindran més avant,  i  que abans les modificacions es feien per pagar 
factures que ja s’havien presentat a l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde manifesta que abans no criticaven les modificacions de crèdit com a tals, 
sino el seu contingut en el matéix sentit que ha manifestat el Sr. Trilles.   

Sotmetsa  a  votació  la  proposta  d'acord  presentada  pel  Sr.  Alcalde,  es  registra  el 
següent resultat:

 



 

- Vots a favor: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels 
Srs. Juan i Gil del grup Triem Vilafamés – Compromís.

- Vots en contra: Cap.

- Abstencions:  Dos, del Sr. Pons i la Sra. Torlà del grup popular.

Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda aprovar la proposta d'acord 
presentada pel Sr. Alcalde.

El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no pot interposar-se 
cap recurs.  L'oposició  al  mateix  haurà  d'al·legar-se  pels  interessats  per  a  la  seua 
consideració en l'acord que pose fi al procediment, i per a la impugnació de tals actes 
en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra el mateix.

6È. APROVACIÓ D'UN CANVI D'ACTIVITAT SUBVENCIONADA SOL.LICITAT PER 
L'AMPA DEL CEIP SANT MIQUEL.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 6 de juliol de 2016, que a 
continuació es transcriu:

“Visto el escrito presentado por  l’AMPA CEIP Sant Miquel de Vilafamés, en fecha 22  
de marzo de 2016 núm. registro 896/2016, en el que solicita una ampliación de la  
subvención concedida para 2016 de  800 € para ayudar al trasporte del alumnado  
para la realización de actividades en piscina.

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Junta Local de Gobierno de fecha 3 de  
marzo de 2016  mediante la cual se concede a la citada asociación una subvención de  
900,00  euros  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  326-480-06  del  vigente  
presupuesto para la  realización de las siguientes actividades ”Fiestas Sant  Antoni,  
regalos 6º, fiesta y excursión fin de curso y ayuda Escola d'Estiu”.

Dada cuenta que el Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de marzo de 2016 aprobó una  
modificación de créditos  expediente  1/2016  SC en la que se suplementó la citada  
aplicación presupuestaria en la cantidad de 800,00 €

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión  de  Subvenciones  se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente  
ACUERDO:

Aprobar el cambio de actividad solicitado por  l’AMPA CEIP Sant Miquel de Vilafamés,  
sustituyendo la actividad inicialmente subvencionada para el presente ejercicio por la  
de “Fiestas Sant  Antoni,  regalos  6º,  fiesta y  excursión fin  de curso,  ayuda Escola  
d'Estiu y para transporte del alumnado para la realización de actividades en piscina”.

El Alcalde,
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.
Abel Ibáñez Mallasén”

 



 

Sotmetsa a votació la proposta d'acord presentada, resulta aprovada per unanimitat 
dels assistents.

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l'haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini  de dos mesos, 
davant  el  Jutjat  del  Contenciós-Administratiu  de  Castelló  o  davant  la  Sala 
Contenciós-Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

7È. APROVACIÓ D'UN CANVI D'ACTIVITAT SUBVENCIONADA SOL.LICITAT PER 
EL CLUB CICLISTA CUDOL ROIG.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 6 de juliol de 2016, que a 
continuació es transcriu:

“Visto el escrito presentado por el Club Ciclista Cudol Roig, en fecha 22 de marzo de  
2016, registro de entrada 895, en el que solicitan un aumento de la subvención para  
2016 en 300,00 euros para la contratación del seguro de responsabilidad civil para las  
actividades del  club y para ayudar a la realización de la XIX Marcha Ciclista BTT  
Vilafamés.

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Junta Local de Gobierno de fecha 3 de  
marzo de 2016  mediante la cual se concede a la citada asociación una subvención de  
600,00  euros  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  341-480-12  del  vigente  
presupuesto para la realización de las siguientes actividades ”XIX Marcha Ciclista BTT 
Vilafamés”.

Dada cuenta que el Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de marzo de 2016 aprobó una  
modificación de créditos  expediente  1/2016  SC en la que se suplementó la citada  
aplicación presupuestaria en la cantidad de 300,00 €

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación  del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión  de  Subvenciones  se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente  
ACUERDO:

Aprobar el cambio de actividad solicitado por Club Ciclista Cudol Roig de Vilafamés, 
sustituyendo la actividad inicialmente subvencionada para el presente ejercicio por la  
de “Contratación del seguro de responsabilidad civil  para las actividades del club y  
para ayudar a la realización de la XIX Marcha Ciclista BTT Vilafamés.”.

El Alcalde,
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.
Abel Ibáñez Mallasén”

 



 

Sotmetsa a votació la proposta d'acord presentada, resulta aprovada per unanimitat 
dels assistents.

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l'haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini  de dos mesos, 
davant  el  Jutjat  del  Contenciós-Administratiu  de  Castelló  o  davant  la  Sala 
Contenciós-Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les 
déneu hores quinze minuts del  dia  set  de juliol  de dos mil  setze,  del  que,  com a 
Secretari, done fe.

El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
Signat: Agustí Peris Leonisa
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