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SESSIÓ ORDINÀRIA

-

AJUNTAMENT PLE

-

PRIMERA CONVOCATÒRIA

-

DATA: 28 DE GENER DE 2016

-

HORA CONVOCATÒRIA: 19:00 HORES.

-

LLOC:
SALÓ
L'AJUNTAMENT.

DE

PLENS

DE

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 acta de la sessió anterior.
2n. Retre compte de correspondència i disposicions oficials rebudes.
3r. Retre compte de Resolucions de l’Alcaldia.
4t. Aprovació, si escau, primera pròrroga del contracte de gestió del servei públic
d'abastiment domiciliari d'aigua.
5è. Aprovació definitiva, si escau, de la memòria per a la creació del servei públic
d'alberg municipal, així com el seu reglament de funcionament.
6è. Aprovació, si escau, de la declaració de l'obra de reforma del pati infantil del CEIP
Sant Miquel com d'especial interés i utilitat municipal.
7è. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball 2016.
8è. Retre compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2015.
9è. Retre compte de l'informe del Secretari-Interventor sobre resolucions contràries a
objeccions. 10è. Qüestions d’urgència.
11è. Precs i Preguntes.
---------------------------------------------------------1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 3
de desembre de 2015, és aprovat per unanimitat.
2n. RETRE COMPTE DE CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
REBUDES.
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ACTA
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Es ret compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes entre els dies 1 de
desembre de 2015 i 25 de gener de 2016, el contingut del qual és conegut per haver
estat de manifest amb els assumptes de l'ordre del dia.
La Corporació acorda donar-se per assabentada.
3r. RETRE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es ret compte de les Resolucions de l'Alcaldia número 2015-870, d'1 de desembre, a
la 2015-913, de 29 de desembre i de la 2016-1, de 5 de gener, a la 2016-36, de 26 de
gener, acordant la Corporació donar-se per assabentada.
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, Agricultura,
Medi Ambient, Aigua i Sector Productiu de data 21 de gener de 2016, que es transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA.
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 26 de enero de 2012 de adjudicación a la empresa
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A., el contrato de
gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua, mediante la
modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Visto que la duración del referido contrato quedó establecida en un período de cuatro
años a contar desde la fecha de formalización, con un máximo de ocho años incluidas
las prórrogas.
Visto que las prórrogas, por períodos de un año, deberán ser acordadas por el Pleno,
siendo obligatorias para el contratista, la Comisión Informativa de gobernación,
agricultura, medio ambiente, agua y sector productivo, por unanimidad, propone al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la primera prórroga, por período de un año, del contrato de
gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua, mediante la
modalidad de concesión, a la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA
CASTELLONENSE, S.A., N.I.F.: A12000022.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, informándole que debe procederse a la formalización
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Visto que en fecha 16 de febrero de 2012 se procedió a la formalización del contrato
de gestión de servicio público de abastecimiento domiciliario de agua, mediante la
modalidad de concesión.
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de la prórroga del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde
el siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo. ”
Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat, 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 del mateix òrgan
que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la Sala del
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
poguera interposar.
5è. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA PER A LA CREACIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC D'ALBERG MUNICIPAL, AIXÍ COM EL SEU REGLAMENT DE
FUNCIONAMENT.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de Turisme, Sanitat, Esports i
Joventut de data 21 de gener de 2016, que es transcriu:

Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 3 de diciembre de 2015, se tomó en
consideración la Memoria justificativa relativa a la prestación por parte del
Ayuntamiento del servicio público de ALBERGUE MUNICIPAL junto con el proyecto de
Reglamento del servicio, así como la documentación complementaria anexa,
sometiéndose a información pública por plazo de treinta días naturales, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Visto que en el B.O.P. de Castelló Núm. 152, de fecha 10 de diciembre, se publicó el
anuncio referido en el párrafo anterior.
Visto que durante el plazo concedido al efecto, treinta días naturales, no se ha
presentado ninguna alegación.
Vistos los artículos 22.2.f) y 47.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, la Comisión Informativa de turismo, sanidad, deportes y juventud, por
unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar definitivamente la memoria, junto con la documentación
complementaria anexa, elaborada por la Comisión de Estudio designada al efecto,
comprensiva de los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros para la
creación del servicio público de albergue municipal.
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“2n. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA PER A LA
CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ALBERG MUNICIPAL, AIXÍ COM EL SEU
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT.
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SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Reglamento de funcionamiento de las
instalaciones del albergue municipal
TERCERO. Ordenar la publicación del texto íntegro del Reglamento y del acuerdo de
aprobación definitiva de la expresada memoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón y en el tablón de anuncios municipal.”
Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per
unanimitat, 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 del
Contencios-Administratiu 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.
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE L'OBRA DE REFORMA DEL
PATI INFANTIL DEL CEIP SANT MIQUEL COM D'ESPECIAL INTERÉS I UTILITAT
MUNICIPAL.

“Vista la solicitud presentada por Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, en fecha 14 de diciembre de 2015, con registro de entrada núm. 3394, y
examinada la documentación que le acompaña en relación con la concesión de
Licencia Urbanística de Obras Mayores. Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Obras de reforma patio infantil C.E.I.P. Sant Miquel (obras 66/15)
en AVDA. FABIAN RIBES, S/N, con referencia catastral 1850901YK5415B0001OQ, de
esta localidad.
Visto que en dicho escrito se solicita la exención de tasas por tratarse de una obra de
interés y uso público de la cual se beneficia la comunidad de ciudadanos y no
especialmente una persona determinada, siendo el promotor la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte que actúa sin ánimo de lucro.
Visto el informe de Secretaría de fecha 7 de enero de 2016 sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir en la concesión de Licencia Urbanística de Obras
Mayores. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Obras de
reforma patio infantil C.E.I.P. Sant Miquel (obras 66/15), así como sobre la posible
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Previa ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de la proposta d'acord del regidor delegat
de l'àrea d'urbanisme, festes i noves tecnologies de data 22 de gener de 2016 que es
transcriu:

Ajuntament de Vilafamés
concesión de la exención solicitada. En dicho informe se indica que “El artículo
103.2.a) dispone que Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes
bonificaciones sobre la cuota del impuesto: “Una bonificación de hasta el 95 por ciento
a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”
Según el artículo 6.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras “Se fija una bonificación de hasta el 95% de la
cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas
de
especial
interés
o
utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros”.
Visto que en fecha de 21 de enero de 2016 el arquitecto municipal ha emitido informe
en el que concluye que la obra puede considerarse de especial interés social y utilidad
pública teniendo en consideración que afecta a un colegio público.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Declarar la obra de reforma del patio infantil del C.E.I.P. Sant Miquel,
promovida por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de
especial interés y utilidad municipal.

TERCERO-. Notificar la presente resolución a los interesados junto con los recursos
que sean pertinentes.
El Concejal Delegado del área de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, a la
fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Sergio Trilles Oliver”
Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat, 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 del mateix òrgan
que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la Sala del
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SEGUNDO.- Aplicar una bonificación del 95% sobre la cuota del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras para dicha obra.
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
poguera interposar.
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL 2016.
Previa ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de la proposta d'acord de l´Alcaldia de data
27 de gener de 2016 que es transcriu:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Siendo necesario ampliar la jornada parcial de la Profesora de E.P.A. que en la
actualidad es de 20 horas semanales a una jornada parcial de 34 horas y 30 minutos
por haber aumentado el número de alumnos así como para atender las necesidades
de Aula Mentor (sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), en cumplimiento del artículo 90.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace necesario
adecuar la Relación de Puestos de Trabajo existente en su organización.
La nueva jornada semanal de la Profesora E.P.A. sería la siguiente:
.- Lunes a Jueves: De 15:00 h a 22:30 h

Visto el escrito presentado por la trabajadora Herminia Agut Tena, profesora E.P.A., en
fecha 15 de enero de 2016, reg. Entrada núm. 105, manifestando su conformidad con
la ampliación de la jornada parcial.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de enero de 2016 sobre el procedimiento
aplicable para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
Considerando que en el Informe de Intervención de fecha 21 de enero de 2016 queda
acreditado que en Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2016 existe
consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones económicas que se
derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación reunida
el 25 de enero de 2016 y con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) 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, con efectos desde 1 de febrero de 2016, la modificación de la
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.- Viernes: De 15:00 h a 19:30 h

Ajuntament de Vilafamés
jornada parcial del puesto de trabajo núm. 14 de la Relación de Puestos de Trabajo,
Profesora E.P.A., pasando de 20 horas semanales a 34 horas y 30 minutos semanales
para poder hacer frente al incremento de trabajo como consecuencia de la aumento
del número de alumnos así como para poder frente a las necesidades de Aula Mentor.
Puesto de trabajo nº 14: Profesor/a E.P.A.
- Características esenciales: Personal laboral. Jornada parcial 34 horas
y 30 minutos semanales.
- Funciones: Realización de actividades docentes relacionadas con la
formación de adultos.
- Requisitos exigidos: Título de Diplomado universitario.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Técnico Medio Especialista.
- Salario base mensual: 1.659,45 euros.
- Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal
Laboral del Ayuntamiento de Vilafamés.
SEGUNDO.- Notificar la presente modificación a Herminia Agut Tena que en la
actualidad desempeña el puesto de trabajo nº 14 de la Relación de Puestos de
Trabajo, profesora E.P.A.

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat, 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 del mateix òrgan
que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la Sala del
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
poguera interposar.
8è. RETRE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE DE 2015.
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TERCERO.- Publicar la citada modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y
remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente
de la Comunidad Autónoma en el plazo de treinta días. ”
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Previa ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de 21
de gener de 2016, que a continuació és transcriu:
“De conformitat amb l'establit en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emet el següent,
INFORME
PRIMER. La legislació aplicable a aquest expedient és la següent:
-

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials (LLCM).

-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

-

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

TERCER. Per als contractes d'obra, l'article 216.4 del TRLCSP indica que
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu de les obligacions reconegudes dins dels
30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions. A partir del compliment
d'aquest termini s'haurà d'abonar al contractista els interessos de demora. No obstant
açò, per a l'inici d'aquest còmput, és necessari que el contractista haja presentat
factura davant el registre corresponent en el termini de 30 dies des de la data de
lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. Si es presentara després, la
meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts 30 dies de l'entrada en el
registre corresponent.
L'Administració haurà d'aprovar les certificacions dins dels 30 dies següents al
lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord en contrari. Aquest
termini serà de 3 mesos per al cas de les certificacions finals (art. 235.1 del TRLCSP).
En les liquidacions regirà un termini especial al cas general fixat en l'article 216.4, que
serà de 60 dies a partir de l'aprovació de la liquidació del contracte.
QUART. Per als contractes administratius regirà l'estipulat en l'article 216.4 del
TRLCSP. És a dir, 30 dies a partir de la data dels corresponents documents que
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SEGON. La LLCM estableix que el seu àmbit d'aplicació són les operacions
comercials realitzades entre les empreses, o entre empreses i l'Administració, de
conformitat amb el que es disposa en la TRLCSP.
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acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte. A partir del compliment
d'aquest termini s'haurà d'abonar al contractista els interessos de demora. Igual que
en les certificacions, per a l'inici del còmput de meritació d'interessos és necessari que
el contractista haja presentat factura davant el registre corresponent en el termini de
30 dies des de la data de lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. Si es
presentara després, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts 30 dies
de l'entrada en el registre corresponent.
L'Administració haurà d'aprovar els documents que acrediten la conformitat amb el
que es disposa en el contracte dins dels 30 dies següents al lliurament efectiu dels
béns o prestació del servei, excepte acord en contrari.
Pel que es refereix a les liquidacions, el termini de pagament serà de 30 dies a partir
de la data de l'acta de recepció o conformitat, o la data de lliurament de la factura en el
registre corresponent, si és posterior a aquella.

SISÈ. L'article 4 de la Llei 15/2010 especifica que els Tresorers o, en defecte d'açò,
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estiga incomplint el termini. Sense perjudici de la seua possible presentació i debat
en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als
òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i als de les Comunitats
Autònomes que tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.
Donant compliment a aquest precepte, es detalla en Annexos a aquest Informe
(lstmord_1_2015, lstmord_2, lstmord_3_2015 i lstmord_4) la següent informació
corresponent al quart trimestre de l'exercici 2015:
a) Pagaments realitzats en el trimestre.
Dins del període legal de pagament

Fóra del període legal de pagament

61.282,20 €

475.656,29 €
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CINQUÈ. Per a les operacions comercials no subjectes al TRLCSP el període de
pagament està regulat en l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
(LMO). El termini de pagament serà de 30 dies naturals a partir de la data de recepció
de les mercaderies o prestació de serveis (encara quan s'hagués rebut la factura o
sol·licitud de pagament amb anterioritat), o bé la data de l'acceptació o verificació dels
béns, quan així s'haja disposat en els contractes. En aquest últim cas, el termini
d'acceptació o comprovació no podrà excedir de 30 dies naturals a comptar des de la
data de recepció dels béns o prestació de serveis.
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b) Interessos de demora pagats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el període
1.351,91 €*

* No figura aquest import en el llistat obtingut de SICALWIN, però s'ha de considerar ja
que correspon als interesos legals per devolució garanties en metàlic abonats a
propietaris del Sector SR5, La Foia, en aquest cas ordenat per Resolució de l'Alcaldia
núm. 2015-828, de 18 de novembre de 2015.
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Dins del període legal de pagament a final Fóra del període legal de pagament al final del
del trimestre
trimestre
65.079,04 €

28.972,13 €

d) Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre
natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre
de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l'obligació.
Pendent de reconeixement de l'obligació
18.518,78 €

La Corporació acorda donar-se per assabentada de l'informe de morositat
corresponent al quart trimestre de 2015, emés pel Secretari-Interventor amb data 21
de gener de 2016.
9è. RETRE COMPTE DE L'INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR SOBRE
RESOLUCIONS CONTRÀRIES A OBJECCIONS.
Previa ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de 26
de gener de 2016, que a continuació és transcriu:
«En compliment de l'article 218 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, que
estableix que “L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions
adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així
com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.”,
s'informa que per l'Alcaldia s'han dictat les següents Resolucions contravenint les
objeccions formulades que es refereixen a continuació, fent constar expressament que
Ajuntament de Vilafamés
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Document signat electrònicament a la data de la signatura.”
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no s'informa d'aquelles objeccions formulades en procediments la competència dels
quals correspon al Ple, o bé quan aquest haja conegut dels mateixos amb motiu de la
inclusió de les despeses amb objecció en un expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits o en un expedient de reconeixement d'obligacions indegudament adquirides
corresponents a l'exercici en curs:
OBJECCIÓ

MOTIU DE L'OBJECCIÓ

Núm. 170/2015,
de 4 de desembre

Núm. 171/2015,
de
18
de
desembre

Núm. 172/2015,
de
21
de
desembre

Falta d'acreditació de les necessitats urgents i
inajornables que justificarien la contractació
laboral temporal, vulnerant l'art. 21.Dos de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2015.
Falta d'acreditació de les necessitats urgents i
inajornables que justificarien la contractació
laboral temporal, vulnerant l'art. 21.Dos de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2015.
Falta d'acreditació de les necessitats urgents i
inajornables que justificarien la contractació
laboral temporal, vulnerant l'art. 21.Dos de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2015.

RESOLUCIÓ
CONTRÀRIA
L'OBJECCIÓ
Resolució
2015-878, de
desembre

A
4

núm.
de

Resolució
núm.
2015-900, de 18 de
desembre

Resolució
núm.
2015-903, de 21 de
desembre

El que s'informa a l'efecte de que pel Sr. Alcalde, vistes les seues atribucions per a
formar l'ordre del dia del Ple, s'incloga en l'ordre del dia del pròxim Ple ordinari.

Agustí Peris Leonisa»
La Corporació acorda donar-se per assabentada de l'informe del Secretari-Interventor
transcrit més amunt.
10è. QÜESTIONS D’URGÈNCIA.
El Sr. Alcalde presenta les següents propostes d'acord:
10.1. RETRE COMPTE DE L'INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE
2015.
10.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT MIQUEL
2016.
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Vilafamés, a la data de la signatura
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l'apreciació pel Ple de la urgència de les propostes
d'acord presentades, aprovant-se per unanimitat el que, vista l'assistència registrada a
la sessió, representa la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.
10.1. RETRE COMPTE DE L'INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE
2015.

La Corporació acorda quedar per assabentada de l'informe del Secretari-Interventor de
data 28 de gener de 2016, sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
i regla de gasto corresponent al quart trimestre de 2015.

10.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT MIQUEL
2016.
Es ret compte de la proposta d'acord de 27 de gener del regidor delegat d'urbanisme,
festes i noves tecnologies, que es transcriu:
«Visto el Programa de actos de “Sant Miquel 2016” se propone al Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
ÚNICO. Aprobación actos de “Sant Miquel 2016”,
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Es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de data 28 de gener de 2016,
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de gasto
corresponent al quart trimestre de 2015, en el qual conclou, en relació amb l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, que es dedueix una capacitat de finançament en termes
SEC2010 de 816.144,76 €, per la qual cosa es compleix amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària; i en relació amb la regla de gasto que la diferència entre el límit de
gasto, obtingut a partir del gasto computable de la liquidació de l'exercici anterior, i el
gasto computable de la previsió de la liquidació de l'exercici actual és de -253.615,19
€, per la qual cosa no es compleix la regla de gasto. Finalment s'ha determinat el
volum de deute públic previst a la finalització de l'exercici, concloent que el deute viu i
formalitzat previst a la finalització de l'exercici actual ascendirà a 0€, la qual cosa
suposa un 0% dels ingressos consolidats per operacions corrents. Donat
l'incompliment de la regla de gasto es conclou a l'informe que «En cas d'incompliment
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de
gasto, les Entitats Locals ajustaran 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). Atès que el present informe correspon al quart trimestre aqueix ajust ja no
és possible. En qualsevol cas, de mantenir-se aquesta situació d'incompliment de la
regla de gasto 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.».
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“SANT MIQUEL 2016
Dijous 25 de febrer
20.00 h. Sorteig de cadafals a la cambra agrària
Dijous 3 de març
18.00 h. Muntatge de cadafals. Es prega puntualitat

Dissabte 5 de març
12.00 h. Entrada i prova de bous i vaques a càrrec de la ramaderia de Jaime Tarrega.
13.00 h a 17.00 h. Rocòdrom i inflables per als menuts en la plaça la Tanca
14.00 h. Tombet de bou a la plaça de la Tanca
16.30 h. Benedicció de les fogassetes a l’església parroquial amb la participació de
tots els menuts que ho desitgen. L’eixida serà des de la plaça de l’Ajuntament
17.30 h. Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tarrega. En acabar,
eixida de vaques pel recinte habitual
23.00 h. Embolada d’un bou de la ramaderia de Jaime Tarrega
Diumenge 6 de març
07.30 h. Missa de pelegrins a la parròquia de l’Assumpció (hi haurà pastissos i
mistela)
08.00 h. Eixida de la processó, amb volteig de campanes i solta de coets. Parades:
Plaça de la Font, Cova Santa, Pedra Santa Anna (on es repartiran pastissos i mistela) i
Sant Micalet. En arribar a l’ermita es repartirà la típica fogasseta
12.00 h. Missa a l’ermita de Sant Miquel
18.30 h. Tornada de Sant Miquel, des de la Cova Santa a la plaça de la Font, on els
xiquets/es de la catequesi recitaran les lloes a Sant Miquel. Hi haurà Porrat (vi i
cacaus) patrocinat per l’Associació d’Amics de l’ermita de Sant Miquel
20.00 h. Processó de la Trobada
21.30 h. Teatre al local de l’A.C. La Roca, a càrrec de la companyia el CRIT amb l’
obra L’Espill de Jaume Roig. Patrocinat per Tierras Castellón S.A.
Dilluns 7 de març
9.30 h. A “Casa Àngel” VIII Tast de vins tradicionals, patrocinat per #vinomagnanimus
10.30 h a 13.30 h. Taller de fang, tatuatges i grafitis per als menuts en la plaça
Germanes Mas
12.00 h. Missa del crist de la sang per a tots els difunts de la parròquia
13.00 h. Entrada i prova de bous i vaques a càrrec de la ramaderia de Jaime Tarrega
17.00 h. Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tarrega. A la mitja part
xocolatada, amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de Casa
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Divendres 4 de març
00.00 h. Embolada d’un bou de la ramaderia de Jaime Tarrega
01.00 h. Discomòbil “Bandalay XXL” al pavelló municipal. Col·labora Quintos/es 2016
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El Concejal Delegado del área de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, a la
fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Sergio Trilles Oliver»
Sotmesa a votació la proposta d'acord presentada, el Ple, per unanimitat, 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 del
Contencios-Administratiu 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.

Intervé en primer lloc el Sr. Gil, com a regidor de Cultura, Patrimoni i BIC, explicant la
situació de la declaració BIC de la Cova Matutano i Tossal de la Font. Informa de que
en l'any 1998 es va publicar la incoació dels expedients de declaració BIC de les coves
i que a la data de presa de possessió de l'actual equip de govern, estaven pendents de
declarar; per això, els membres de l'equip van demanar una reunió amb la Directora
General de Patrimoni i Cultura per a impulsar la continuació de la declaració BIC i
paral·lelament també els membres de l'Associació d'Amics del Cas Antic van presentar
un escrit amb la mateixa petició. Comenta que en la reunió amb la Directora General,
es va confirmar que els expedients de l'any 1998 estaven caducats i per tant suspesa
la tramitació de BIC.
Davant d'aquesta situació, continua dient el Sr. Gil, es posa de manifest el deixament
que hi ha hagut fins ara per part dels equips de govern dels últims 15 anys, perquè
simplement era qüestió de fer gestions, sense cap cost per a l'ajuntament i no es va
continuar la tramitació.
Segueix explicant el mateix regidor que en l'any 1997 es va iniciar el procediment de la
Cova Matutano per part de la regidora de cultura Sra. Mariscal i en l'any 1998 es va
publicar en el DOGV la seua incoació. En el 2001 es va crear un Museu Arqueològic,
aprovant-se els Estatuts corresponents i creant també la figura d'un Director. Es va
comprar la casa de Matutano que va costar 22 milions de pessetes, aproximadament
132.000 euros; seguidament, es va fer obres en la casa per valor de 127.000 euros,
amb un cost total per a l'ajuntament de 259.000 euros, els quals, comenta que estarien
ben gastats si s'aprofiten però no ha sigut el cas.
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11è. PRECS I PREGUNTES.
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Continua dient el Sr. Gil que l'únic que s'ha fet des que s'acabaren les obres en l'any
2005, és posar una placa amb la indicació de B.I.C. a la Cova del Tossal de la Font, la
qual cosa no corresponia perquè no s'ha finalitzat la tramitació iniciada.
Tot seguit, el mateix regidor destaca el següent paràgraf de la resolució publicada en
l'any 1998 en el DOGV amb relació a la Cova Matutano: «Es tracta d'un jaciment
pertanyent al paleolític superior, la bona conservació del qual el converteix en l'únic
jaciment del dit període existent a les comarques de Castelló».
Amb relació a la Cova del Tossal de la Font, destaca el següent de la mateixa
publicació: «En este jaciment s'ha documentat un bon nombre d'enterraments
prehistòrics de l'edat del bronze, perfectament conservats. La importància del jaciment
rau en l'aparició de restes antropològiques atribuïdes a l'home del neandertal, un
individu femení de l'espècie homo sapiens, la qual cosa el converteix en l'únic jaciment
d'aquest tipus localitzat a la Comunitat Valenciana.
Seguidament, comenta que donada la seua importància, mai s'haguera hagut de
paralitzar la tramitació començada i es reflecteix un deixament i desídia pels béns
municipals.
La intenció de l'actual equip de govern, continua dient el Sr. Gil, és aprofitar el recurs
natural en potència que tenim, fent-lo visitable i promocionant-lo com un producte
turístic cultural; per la qual cosa, s'està revisant tota la documentació i s'intentarà
continuar la tramitació per a la declaració de B.I.C., encara que han canviat les
condicions i exigències, però es té a favor el suport per part dels organismes oficials
que també han manifestat el seu interés.

A continuació, la Sra. Torlá comenta que després de les festes, l'equip de govern va fer
un comunicat sobre la millora de la recollida del fem i demana que es faja extensible la
millora també per a després de les festes de Nadal i de Sant Miquel. Igualment,
comenta que en els últims anys, després de la festa de Sant Antoni, s'ha netejat les
restes de la foguera en la plaça de la Font la mateixa nit, perquè hi ha xiquets i pot ser
perillós i aquest any s'ha netejat l'endemà, pel que suggereix que en altres ocasions,
convindria deixar-ho net la mateixa nit.
Respon el Sr. Trilles que aquest any també es pretenia netejar les restes de la foguera
la mateixa nit, però la màquina «Bobcat» no estava disponible i per això es va netejar
l'endemà.
Seguidament, intervé el Sr. Pons felicitant a l'equip de govern per programar la disco
mòbil de Sant Miquel en el poliesportiu, igual que l'any anterior que ja es va fer allí i
insta perquè la disco mòbil de Sant Antoni del pròxim any també es faja en el
poliesportiu, a l'igual que altres activitats durant l'any, ja que es disposa de l'oportuna
llicència d'activitat. D'aquesta forma, comenta, uns gaudiran de la festa i els altres
podran descansar.
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Seguidament, intervé el Sr. Tena manifestant que el camí de Les Basses, en
l'encreuament amb el barranc, es troba en mal estat i perillós, pel que s'hauria
d'arreglar.
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Novament, la Sra. Torlá intervé interessant-se pel tema de l'escut i la bandera.
El Sr. Gil respon que estan preparant-se les bases del concurs per al disseny del
logotip, després una empresa s'encarregarà d'adaptar-lo a les diferents formes
gràfiques.
Intervé el Sr. Trilles explicant que hi ha una persona interessada en fer un estudi
heràldic de l'escut municipal i s'ha contactat amb ella per traure els trets característics i
que l'escut puga estar també reflectit en les bases del concurs del logotip de
l'Ajuntament.
Continua la Sra. Torlá preguntant pel tema dels DVD's i la carpeta de l'Himne del
poble, responent els membres de l'equip de govern que estan en l'ajuntament i encara
no s'han entregat. El Sr. Pons prega que quan es donen es faja constar que es van fer
a iniciativa de l'anterior equip de govern i que la Diputació provincial va col·laborar amb
la impressió de les carpetes.
Seguidament, el Sr. Juan explica que demà dia 29, es farà en Vilafamés, com a
subseu de l'Alt Palància, la presentació de l'Aula mentor i firma del conveni
corresponent.
I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les
dèneu hores trenta minuts del dia vint-i-vuit de gener de dos mil setze, del que, com a
Secretari, done fe.
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)

Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: A2YYNGSTMZS69LT799W9GHJCP | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 16

Agustí Peris Leonisa

