
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
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA
D. CARLOS PERIS SANAHUJA

NO ASSITEIXEN:
---

SECRETARI-INTERVENTOR ACCIDENTAL:
D. FCO. JAVIER MORENO GALLEGO

   

— SESSIÓ ORDINÀRIA 

— AJUNTAMENT PLE

— PRIMERA CONVOCATÒRIA

— DATA: 30 DE JULIOL DE 2015

— 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

1.- Aprovació actes de les sessions anteriors.
2.- Dació de compte de correspondència i disposicions oficials rebudes.
3.- Dació de compte de Resolucions de l’Alcaldia.
4.- Dació de compte de l'Informe de Morositat corresponent al segon trimestre de 2015 d'acord amb 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.
5.- Dació de compte de delegacions Junta de Govern Local.
6.- Aprovació dies no lectius CEIP Sant Miquel curs 2015/2016.
7.- Aprovació actes setmana cultural i programació de festes patronals agost 2015.
8.- Qüestions d’urgència.
9.- Precs i Preguntes.

1º.  APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Donada compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de constitució de l´Ajuntament i 
elecció d´Alcalde celebrada el dia 13 de juny de 2015, és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Donada compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juny de 2015,  
és aprovada per unanimitat dels assistents.

Donada compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2015, 
és aprovada per unanimitat dels assistents.

2º.  DACIÓ DE COMPTE DE CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS REBUDES.

Es dóna compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes entre els dies 28 d'abril de 2015 i 
24 de juliol de 2015, el contingut dels quals és conegut per haver estat de manifest amb els assumptes 
de l'orde del dia. 

La Corporació acorda quedar per assabentada 

3º.  DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D´ALCALDIA. 

Es dóna compte de les Resolucions de l'Alcaldia número 2015-348, de 29 d'abril, a la número 2015-595, 
de 27 de juliol, acordant la Corporació quedar per assabentada 
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4º. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 
DE 2015 D'ACORD AMB 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.

Es dóna compte de l'informe del Secretario-Interventor de data 15 de juliol de 2015 que a continuació es 
transcriu: 

“INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la  
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  
operaciones comerciales, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. La legislación aplicable a este expediente es la siguiente:

―Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la  
morosidad en las operaciones comerciales (LLCM).

―Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la  
que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

―Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

SEGUNDO.  La  LLCM  establece  que  su  ámbito  de  aplicación  son  las  operaciones  comerciales  
realizadas entre las empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto  
en la TRLCSP.

TERCERO. Para los contratos de obra, el artículo 216.4 del TRLCSP indica que la Administración tiene  
la obligación de abonar el precio de las obligaciones reconocidas dentro de los 30 días siguientes a la  
fecha de aprobación de las certificaciones. A partir del cumplimiento de dicho plazo se deberá abonar al  
contratista los intereses de demora. No obstante, para el inicio de este cómputo, es necesario que el  
contratista haya presentado factura ante el registro correspondiente en el plazo de 30 días desde la  
fecha de entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. Si se presentase después, el devengo  
de intereses no se iniciará hasta trascurridos 30 días de la entrada en el registro correspondiente.
La Administración deberá aprobar  las  certificaciones dentro de los  30 días  siguientes  a  la  entrega  
efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo en contrario. Este plazo será de 3 meses  
para el caso de las certificaciones finales (art. 235.1 del TRLCSP).

En las liquidaciones regirá un plazo especial al caso general fijado en el artículo 216.4, que será de 60  
días a partir de la aprobación de la liquidación del contrato.

CUARTO. Para los contratos administrativos regirá lo estipulado en el artículo 216.4 del TRLCSP. Es  
decir, 30 días a partir de la fecha de los correspondientes documentos que acrediten la conformidad con  
lo dispuesto en el contrato. A partir del cumplimiento de dicho plazo se deberá abonar al contratista los  
intereses de demora.  Al igual que en las certificaciones, para el  inicio del cómputo de devengo de  
intereses es necesario que el contratista haya presentado factura ante el registro correspondiente en el  
plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.  Si se  
presentase después, el devengo de intereses no se iniciará hasta trascurridos 30 días de la entrada en  
el registro correspondiente.

La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el  
contrato dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio,  
salvo acuerdo en contrario.

Por lo que se refiere a las liquidaciones, el plazo de pago será de 30 días a partir de la fecha del acta de  
recepción o conformidad,  o la  fecha de entrega de la  factura en el  registro  correspondiente,  si  es  
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posterior a aquella.

QUINTO. Para las operaciones comerciales no sujetas al TRLCSP el periodo de pago está regulado en  
el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la  
morosidad en las operaciones comerciales (LMO)1. El plazo de pago será de 30 días naturales a partir  
de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de servicios (aún cuando se hubiere recibido la  
factura o solicitud de pago con anterioridad),  o bien la fecha de la aceptación o verificación de los  
bienes, cuando así se haya dispuesto en los contratos. En este último caso, el plazo de aceptación o  
comprobación no podrá exceder de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los  
bienes o prestación de servicios.

SEXTO. El artículo 4 de la Ley 15/2010 especifica que los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de  
las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos de  
pago de las obligaciones, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones  
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Sin perjuicio de su posible presentación y debate  
en  el  Pleno  de  la  Corporación  local,  dicho  informe deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los  órganos  
competentes  del  Ministerio  de Economía y Hacienda y  a  los  de las  Comunidades Autónomas que  
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales.

Dando cumplimiento a este precepto, se detalla en AnexoS a este Informe (lstmord_1_2015, lstmord_2,  
lstmord_3_2015 y lstmord_4) la siguiente información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio  
2015:

a)Pagos realizados en el trimestre.

Dentro del período legal de pago Fuera del período legal de pago

91.772,68 € 196.653,67 €

b)Intereses de demora pagados en el trimestre.

Intereses de demora pagados en el período

0,00 €

c)Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Dentro del período legal de pago a final del trimestre Fuera del período legal de pago al final del trimestre

219.410,46 € 113.659,66 €

d)Facturas  o documentos  justificativos  con respecto  a los  cuales,  al  final  de cada trimestre  
natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no  
se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

Pendiente de reconocimiento de la obligación

93.407,49 €

Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma”
 
La Corporació acorda quedar per assabentada de l'informe del Secretario-Interventor de 15 de juliol de 
2015 anteriorment transcrit, emés de conformitat amb el que establix 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 que establixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.

5º. DACIÓ DE COMPTE DE DELEGACIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Es dóna compte de la Resolució d'Alcaldia Núm. 2015-567, de 16 de juliol, que es transcriu: 
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“ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vist que en la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada el dia 16 de juliol es va acordar la  
constitució de la Junta de Govern Local, que haurà d'assistir permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les  
seues atribucions, així com exercir les atribucions que li deleguen l'Alcalde o el Ple.

Vist que, de conformitat amb els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del  
Règim  Local,  43,  46  i  52  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  esta  Alcaldia  és  
competent  per  a nomenar  als  membres que integren la  Junta,  així  com per  a delegar  l'exercici  de  
determinades atribucions en els seus membres.

Per tot açò, esta Alcaldia, RESOL:

Primer. Nomenar, com a membres de la Junta de Govern Local, als següents Regidors:
— D. Pablo Juan Verdoy, primer Tinent d'Alcalde.
— D. Sergio Trilles Oliver, segon Tinent d'Alcalde.
— D. Longinos Gil Puértolas, tercer Tinent d'Alcalde.

Segon. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

a)El  desenvolupament  de la  gestió  econòmica d'acord amb el  Pressupost  aprovat,  disposar  
despeses  dins  dels  límits  del  10  per  100  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  concertar  
operacions de tresoreria quan l'import  acumulat  de les operacions vives a cada moment no  
supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i  
rendir  comptes;  tot  açò de conformitat  amb el  que es disposa en la  Llei  Reguladora de les  
Hisendes Locals. Queden excloses de la delegació la disposició de despeses i ordenació de  
pagaments del capítol I, corresponent a despeses de personal. 

b)Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple,  
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de  
llocs de treball.

c)Les  aprovacions  dels  instruments  de  planejament  de  desenvolupament  del  planejament  
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i  
dels projectes d'urbanització.

d)Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances  
municipals, excepte en els casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

e)L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació  
o concessió i estiguen previstos en el pressupost.

f)L'atorgament de les llicències d'obres majors i llicències ambientals, llevat que 
les lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

g)Les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  respecte  dels  contractes  d'obres,  de  
subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  
especials, i els contractes privats quan el seu import supere la quantia de 50.000 euros, IVA 
exclòs, en els contractes d'obres, i de 18.000 euros, IVA exclòs, en la resta de contractes, i no  
supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual  
quan la seua durada no siga superior a quatre anys sempre que l'import acumulat de totes les  
seues anualitats supere les quanties indicades sense sobrepassar el percentatge referit del 10  
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

h)L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l'adquisició de béns immobles i  
drets  subjectes  a  la  legislació  patrimonial  quan  el  seu  valor  no  supere  el  10  per  100  dels  
recursos ordinaris del pressupost, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere  
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el percentatge indicat.

Els  acords  que  s'adopten  per  delegació  s'entendran  dictats  per  esta  Alcaldia  com  a  titular  de  la  
competència originària.

Tercer. Comunicar esta Resolució a tots els Regidors afectats perquè en prenguen coneixement.

Quart. Publicar esta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que es disposa  
per  l'article  46.1  del  Reial  decret  2568/1986,  de 28  de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cinquè. Retre compte d'esta Resolució al Ple en la pròxima sessió que se celebre.

Contra la present Resolució, 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 dictada, 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.”

La Corporació acorda quedar per assabentada de la Resolució d´Alcaldia Núm. 2015-567, de 16 de 
juliol.

6º.  APROVACIÓ DIES NO LECTIUS CEIP SANT MIQUEL CURS 2015/2016.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d'hisenda, tresoreria, especial de comptes, 
educació i associacionisme de data 23 de juliol de 2015, que es transcriu: 

“1º.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DE  PROPOSTA DE  DIES  NO  LECTIUS  PER  AL  CURS  
ESCOLAR 2015/2016. 

D'acord amb la proposta de dies no lectius per al curs escolar 2015-2016 presentada pel C.E.I.P. Sant  
Miquel el dia 25 de juny de 2015 (registre d'entrada núm. 1750) , la Comissió informativa d'hisenda,  
tresoreria, especial  de comptes, educació i  associacionisme, per unanimitat,  acorda elevar al  Ple la  
següent PROPOSTA D'ACORD: 

1r. Aprovar la proposta de dies no lectius per al curs escolar 2015-2016 presentada pel C.E.I.P. Sant  
Miquel el dia 25 de juny de 2015, sent estos els següents: 
29 de febrer de 2016 
4 de març de 2016 
6 de maig de 2016 

2º. Dese trasllat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport .”

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda la seua aprovació. 

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. 

7º APROVACIÓ ACTES SETMANA CULTURAL I PROGRAMACIÓ DE FESTES PATRONALS AGOST 
2015.
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Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d'urbanisme, festes i noves tecnologies de 
data 23 de juliol, que es transcriu: 

“1º.  DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ D'ACTES DE LA SETMANA CULTURAL I PROGRAMA DE 
FESTES D'AGOST 2015. 

Vist el Programa de la Setmana Cultural i de les Festes Patronals 2015 i debatut l'assumpte, la Comissió 
informativa d'urbanisme, festes i noves tecnologies, amb els tres vots a favor del Sr. President, del Sr. 
Gil del grup Triem Vilafamés - Compromís i del Sr. Trilles, del grup socialista, i l'abstenció de la Sra. Torlà 
i el Sr. Peris, del grup popular, acorda elevar al Ple la següent PROPOSTA D'ACORD: 

PRIMER. Aprovació actes setmana cultural i festes patronals agost 2015.

“SETMANA CULTURAL – FESTES VILAFAMÉS 2015
Divendres 7 d’Agost
18:00 h. - Inauguració de l’exposició de l’artista Mª Carmen Aldás en la Sala Quatre Cantons.
18:30 h. - Al local de les Mestresses de casa, inauguració de l’exposició DONES de l’artista local Jovita.  
Estarà oberta al públic de 18:00 h a 20:00 h i fins el dia 13 d’agost. 
19.00 h - Presentació de la cursa 3 CIMS - Trail 30K organitzada pel Club de Muntanya Vilafamés al  
local polivalent de la Caixa Rural de Vilafamés. 
A continuació, xerrada-col·loqui amb Marta Esteve, diplomada en nutrició humana i dietètica. Llicenciada  
en ciència i tecnologia dels aliments. Coneixes la importància de l’alimentació esportiva?
21:00 h. - Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca, amb la coorganització de l’ A.C.T. el Ratonero. Es  
disposarà de cadires, taules i servei de barra.
22:00 h. - A la plaça de la Tanca, festa del Farolet, cercavila des de la plaça de la Tanca a la plaça de la  
Font. Patrocinat per l’AMPA de Vilafamés.
00:00 h. - Concert d’Ojana Flamenco Pop amb les millors rumbes per ballar, a la plaça de la Tanca.  
Durant el descans, “III Cagada del manso”, amb un destacat premi de 600 €. Participacions disponibles  
als establiments del poble i socis de l'associació. Coorganitzat per la A.C.T. el Ratonero.

Dissabte 8 d’Agost
12:00 h. - A la plaça Germanes Mas, V Concurs de paelles, amb la coorganització i patrocini de la A.C.T.  
Les Culroges.  La inscripció podrà realitzar-se al  Facebook de la  Penya,  contactant  amb la Junta o  
aquest mateix dia a la mateixa plaça Germanes Mas, de 10:00 h a 12:00 h. El preu serà de 10 € per  
taula i 1 € per cada cadira. Es donarà un premi a la millor paella i a la millor presentació. Després  
discomòbil DJ Pikolo.

Diumenge 9 d’Agost
09:00 h. - A la plaça de la Tanca activitats amb bicicletes per a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys,  
com ara: carreres, gimcana i circuit amb obstacles. Amb la coorganització del Club Ciclista Cudol Roig 

Dilluns 10 d’Agost
20:00 h. - Projecció del documental Serenata al bou (Longi Gil, 1985) amb motiu del XXX aniversari de  
la producció, a la sala polivalent de la Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés, amb la coorganització de  
l'A.C.T. el Ratonero.

Dimarts 11 d’Agost
17:30 a 20:00 h.  -  Concurs de pintura mural  i  fotografia  digital  a  la  plaça Germanes Mas,  amb la  
coorganització de l'Associació de Mares i Pares del CEIP Sant Miquel (AMPA) i patrocinat per Cicogres.  
Tant els dibuixos, com les fotografies del concurs de tots els participants estaran exposades al local de  
la  joventut  de les  20:00 h.  fins  a  les  21:30 h.  del  mateix  dia.Premis  per  als  guanyadors  de cada  
categoria del concurs de dibuix: 0-1 any, 1-2 anys, 2-3 anys, 3-4 anys, 4-5 anys, 5-6 anys, 6-7 anys, 7-8  
anys, 8-9 anys, 9-10 anys, 10-11 anys, 11-12 anys. Premis per als guanyadors de cada categoria del  
concurs de fotografia digital: Infantil, 1r cicle, 2n cicle, 3r cicle.
20:00 h. - Actuació infantil de LA VARITA MÁGICA a la plaça Germanes Mas, patrocinat per la Diputació  
Provincial de Castelló mitjançant "El Catàleg".
Dimecres 12 d’Agost
19:00  h.  -  Visita  guiada  al  Vilafamés  BIC  (Bé  d'Interés  Cultural)  realitzada  per  Xavier  Allepuz,  en  
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commemoració als 10 anys de la seua declaració. L’eixida serà des de la Plaça de l’Ajuntament.

Dijous 13 d’Agost
19.30 h. - Excursió a la Font de les Piques guiada pel Club de Muntanya Vilafamés. Sopar de pa i porta  
a  la  mateixa  font  (el  Club  aportarà  cervesa  i  altres  refrescs).  Tornada  nocturna  en  dos  itineraris  
alternatius (cadascú haurà de portar la seva pròpia llum). Per tal de fer una previsió cal que envieu un  
correu  electrònic  a  cmvilafames@gmail.com  amb  el  nom  dels  assistents.  El  Club  de  Muntanya  
Vilafamés  no  es  fa  responsable  dels  danys  que  els  participants  puguen  sofrir  o  produir  durant  el  
transcurs de l'activitat.

SETMANA DE FESTES – FESTES VILAFAMÉS 2015
Dissabte 25 de Juliol
23:30 h. – Nit del canvi. Ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Moda. Es realitzarà el  
intercanvi de rams entre Regines i Corts d’Honor.
I en acabar, discomòbil Space.

Divendres 14 d’Agost
14.00 h. - Anunci oficial de les festes amb una gran mascletada a càrrec de la Pirotècnica Peñarroya a  
la plaça de la Font i a continuació volteig de campanes.
18.30 h. - A la sala Esteva de la Caixa Rural de Vilafamés, inauguració de l'exposició de fotògrafs locals  
"Objectiu Vilafamés". L’horari de l'exposició serà els dies de bous de les 18.30 h. fins a les 21.00 h.
19:00 h. - Subhasta de cadafals a la cambra agrària. Es prega màxima puntualitat.
22.30 h. - Recepció de les autoritats i associacions en la plaça de l'Ajuntament i desfilada fins a la plaça  
de la Font acompanyats per la banda de música La Lira de l'Associació Cultural La Roca de Vilafamés.
23:00. h - Proclamació de la Regina i Dames de la Cort d'Honor 2015 en la plaça de la Font. L’acte  
tindrà com a mantenidor Wenceslao Rambla. 
En acabar, ball popular a la plaça de la Tanca amb l'orquestra La Creme. 
I en acabar, discomòbil The End.

Dissabte 15 d’Agost
08:00 h. - Concentració de tots els cadafals a la plaça de la Cooperativa per traslladar-los a la plaça de  
la Font on es procedirà al seu muntatge. Es demana màxima puntualitat.
12.00 h. - Missa solemne en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció, patrona de Vilafamés. Oficiada pel  
Mossén Juan Carlos Vizoso. Es realitzarà una ofrena floral per part de les autoritats, associacions i  
veïns que així ho desitgen.
13:30 h. - Entrada de vaquetes a l'estil de la vila i prova de les mateixes a càrrec de la ramaderia de  
Jaime Tàrrega de Vilafamés.
18:00 h. - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tàrrega de Vilafamés.
A continuació desencaixonada d'un bou feréstec amb nom Domador, número 53 i guarisme 1 de la  
ramaderia  de  Mª  Sagrario  Huertas  Vega  de  Las  Ventas  de  San  Julián  (Toledo).  Patrocinat  per  la  
Comissió de Festes 2015 de Vilafamés.
24:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - Gran ball popular a la plaça de la Tanca amb l'orquestra Mònaco.
I en acabar, discomòbil The End.

Diumenge 16 d’Agost
12.00 h. - Missa solemne en honor al Santíssim Crist de la Sang, oficiada pel Mossén Juan Carlos  
Vizoso.  La  celebració  de  la  missa  estarà  acompanyada  per  la  Rondalla  Clàssica  L’Ullastrar  de  
l'Associació Cultural La Roca. A continuació, processó pels carrers habituals.
13:30 h. - Entrada de bous i vaques a l'estil de la vila i prova dels mateixos a càrrec de la ramaderia de  
Tomás Alejandro "Tomaset" de Benicàssim.
18.00 h. - Exhibició de vaquetes de la ramaderia de Tomás Alejandro "Tomaset" de Benicàssim.
23.30 h. - A la plaça de la Font, se celebrarà la Serenata al Bou. Serà a càrrec de la banda de música  
La Lira de l'Associació Cultural La Roca de Vilafamés.

Dilluns 17 d’Agost
09:00 h.  -  Tir  de colom al  camp de tir  de l’Alcora “Salvador  Bartoll”.  Organitzat  per  la  societat  de  
caçadors San Humberto de Vilafamés.
10.00  h.  -  Visita  a  l'interior  del  Planet.  Punt  de  trobada  al  mateix  Planet  de  l’església  parroquial.  
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L'activitat  està  dirigida  a  majors  d'edat  amb  plenes  facultats  físiques.  Amb  la  coorganització  de  
l'associació amics de l'Ermita de Sant Miquel.
18.00 h. - Inscripció dels participants en el concurs de disfresses infantils al local de la joventut (plaça  
Germanes Mas). Patrocinat per Entrepans Paima.
18.30 h. - Eixida de la desfilada de disfresses infantils des de la Plaça Germanes Mas fins a la plaça de  
la Font acompanyats per la xaranga Tot al vol de Vilafamés. En acabar, es repartiran els premis del  
concurs de pintura i fotografia realitzat durant la setmana cultural.
19:00 h. - Al poliesportiu municipal de Vilafamés, final del torneig de futbol sala.
20.00 h. - Actuació infantil de la Varita Mágica a la plaça de la Font.
20.00 h.  a 21.00 h.  -  Inscripció dels participants en el  concurs de disfresses d'adults al  local de la  
joventut (plaça Germanes Mas).
23.30 h. Concentració de disfresses a la plaça de la Font. Es repartirà sangria i “mojito” per a tots els  
assistents. Patrocinat pel forn de pa Rafael Galindo i bodegues Mayo García. Estarà amenitzat per la  
xaranga Tot al vol de Vilafamés.
24.30h. A la plaça de la Tanca gran festa de disfresses amb Milenium Disco Baroa. Al descans es  
celebrarà el concurs de disfresses d’adults.

Dimarts 18 d’Agost
DIA INFANTIL I DE LA TERCERA EDAT.
12.00 h. a 14.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. - A la plaça Germanes Mas, gran parc infantil amb tota mena  
de diversions.
De 17.00 a 18.00 h. - Es repartirà a la plaça Germanes Mas cotó de sucre a tots els xiquets i xiquetes  
assistents.
17.00 h. - Homenatge a la tercera edat al local de l'associació cultural La Roca amb l'actuació de la  
rondalla clàssica l'Ullastrar d'aquesta mateixa associació.
17.00 h. - Presentació de tots els equips del Club de Futbol de Vilafamés.
19:00 h. - Partit de futbol entre el C. F. Vilafamés i C. F. Moró.
20.00 h. - Actuació del grup de teatre El Baladre al local de l’Associació Cultural La Roca.
22.00 h. - Nit temàtica: Flamenco.
Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Es celebrarà el tradicional concurs de postres.El vi i la  
gasosa  aniran  a  càrrec  de  la  Comissió  de  Festes  2015.  Per  tal  de  facilitar  l'organització,  tots  els  
interessats hauran de comunicar assistència uns dies abans a qualsevol membre de la Comissió.
24.30 h. - A la plaça de la Tanca, ball popular amb l'orquestra Esmeralda on tour. Es celebrarà el ball del  
farolet durant el descans, patrocinat per Regals Gonell.

Dimecres 19 d’Agost
13.00 h.  -  Entrada de bous i  vaques a l'estil  de la vila  i  prova d’aquests a càrrec de la  ramaderia  
d’Alberto Garrido.
18.00 h. - Primera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Benavent de Quatretonda  
(València).
20.00 h. - Desencaixonada d'un bou feréstec de nom Juncal, número 44, guarisme 1, de la ramaderia  
de  Mercedes  Pérez  Tabernero,  procedència  d'Antonio  Pérez-Jandilla.  Patrocinat  per  l’  A.C.T.  Les  
Culroges. Durant el descans hi haurà un porrat patrocinat per la Bodega Vilafamés i Regals Gonell.
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la  
volta per tornar a la plaça de la Font.
24.00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada. 
En finalitzar l'embolada del bou, concurs d'emboladors.

Dijous 20 d’Agost
13.00 h. - Entrada de bous i vaques a l'estil de la vila i prova dels mateixos a càrrec de la ramaderia de  
Jaime Tàrrega de Vilafamés.
18.00 h. - Segona jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Parejo de Cabanes.20.00 h.  
- Desencaixonada d'un bou feréstec de nom Artillero, número 7, guarisme 1, de la ramaderia d’ Antonio  
Fernández i procedència de Samuel Flores. Patrocinat per la Penya Taurina Vilafamés.
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la  
volta per tornar a la plaça de la Font.
23:00 h. - Exhibició i doma de cavalls del club hípica Adolfo Gimenez d’Onda.
01.00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
02:00 h. - Solta de 3 vaques i una d’elles embolada de la ramaderia Germans Belles. Patrocinat pels  
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Amics de la vaca.
02:30 h. – Discomòbil en la plaça de la Tanca amb gran festa Ron Brugal amb sorpreses i mils de  
regals, patrocinada per Bar Milagros.

Divendres 21 d’Agost
13.00 h. - Entrada de bous i vaques a l'estil de la vila i prova dels mateixos a càrrec de la ramaderia de  
Jaime Tàrrega de Vilafamés.
18.00 h. - Tercera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de la Paloma de Xaló (Alacant).
20.00  h.  -  Desencaixonada  d'un  bou  feréstec  de  nom  Triunfador,  número  27,  guarisme  0,  de  la  
ramaderia de Madroñiz, de Belalcázar (Córdoba) i procedència de Guateles y Jandilla (D.Juan Pedro  
Domecq). Patrocinat per l’ A.C.T El Ratonero.
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la  
volta per tornar a la plaça de la Font.
24.00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01.00 h. - A la plaça de la Tanca, actuació de l'orquestra Athenas.
I en acabar, discomòbil The End.

Dissabte 22 d’Agost 
13.00 h. - Entrada de bous i vaques a l'estil de la vila i prova de les mateixes a càrrec de la ramaderia  
de Jaime Tàrrega de Vilafamés.
18.00 h. - Quarta jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Bous la Ribera.
20.00 h. - Desencaixonada d'un bou feréstec de nom Colmeno, número 47 i guarisme 1, de la ramaderia  
de Mª Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo). Patrocinat per la Comissió de  
Festes 2015 de Vilafamés.
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la  
volta per tornar a la plaça de la Font.
24.00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - A la plaça de la Tanca, actuació de l'orquestra Súper Màgic.
I en acabar, discomòbil The End.

Diumenge 23 d’Agost
13.00 h. - Entrada de bous i vaques a l'estil de la vila i prova dels mateixos a càrrec de la ramaderia de  
Jaime Tàrrega de Vilafamés.
18.00 h. - Cinquena jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Fernando Machancoses  
de Xest (València).
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la  
volta per tornar a la plaça de la Font.
24.00 h. - Gran traca final de festes amb el següent recorregut: plaça Ventorrillo, av. Fabián Ribes, plaça  
la Font fins a l'església parroquial de l'Assumpció.
A continuació castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnica Peñarroya de Vall D'Uixó.

SEGON. En el cas que el Sr. Alcalde o els responsables de la Comissió de Festes foren demandats per  
accidents  succeïts  com  a  conseqüència  d'actes  inclosos  en  el  Programa  de  Festes  aprovat  per  
l'Ajuntament, este assumiria els gastos de defensa judicial i les possibles indemnitzacions en el que no  
fóra cobert per la corresponent pòlissa d'assegurança.”

Per D. Sergio Trilles Oliver, portaveu del grup municipal PSPV-PSOE es va presentar esmena en data 
28 de juliol de 2015, amb registre d'entrada núm. 2059, al referit dictamen, transcrivint-se a continuació 
la dita esmena: 

“El Grup municipal PSPV-PSOE a través del seu portaveu de conformitat amb el que preveu l'article 97.5 del Reial  
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim  
Jurídic de les entitats locals, en relació amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Festes i Noves  
Tecnologies, del dia 23 de juliol de 2015, sobre l'aprovació dels actes de la setmana cultural i programació de  
festes d'agost 2015, presenta la següent esmena: 

DE MODIFICACIÓ
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SETMANA CULTURAL – FESTES VILAFAMÉS 2015

Divendres 7 d’Agost

18:00 h. - Inauguració de l’exposició de l’artista Mª Carmen Aldás en la Sala Quatre Cantons.
18:30 h. - Al local de les Mestresses de casa, inauguració de l’exposició DONES de l’artista local Jovita. Estarà 
oberta al públic de 18:00 h. a 20:00 h. i fins el dia 13 d’agost. Amb la col·laboració de les Mestresses de casa.
19:00 h. - Presentació de la cursa 3 CIMS - Trail 30K  organitzada pel Club de Muntanya Vilafamés al local  
polivalent de la Caixa Rural de Vilafamés.
A continuació,  xerrada-col·loqui “Coneixes la importància de l’alimentació esportiva?”, amb Marta Esteve,  
Llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments. Amb la col·laboració del Club de Muntanya Vilafamés.
21:00 h. - Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Es disposarà de cadires, taules i servei de barra. Amb la  
col·laboració de l’ A.C.T. el Ratonero.
22:00 h. - A la plaça de la Tanca, festa del Farolet, cercavila des de la plaça de la Tanca a la plaça de la Font.  
Amb la col·laboració del l’AMPA CEIP Sant Miquel de Vilafamés.
00:00 h. - Concert d’Ojana Flamenco Pop amb les millors rumbes per ballar, a la plaça de la Tanca. Durant el  
descans, “III Cagada del manso”, amb un destacat premi de 600 €. Participacions disponibles als establiments  
del poble i socis de l’associació. Amb la col·laboració de l’A.C.T. el Ratonero.

Dissabte 8 d’Agost

12:00 h. -  A la plaça Germanes Mas, V Concurs de paelles. La inscripció podrà realitzar-se al Facebook de la  
Penya, contactant amb la Junta o aquest mateix dia a la mateixa plaça Germanes Mas de 10:00 h. a 12:00 h. Es  
donarà un premi a la millor paella i a la millor presentació. Després discomòbil DJ Pikolo. Amb la col·laboració de  
la penya taurina Les Culroges.

Diumenge 9 d’Agost

09:00 h. - A la plaça de la Tanca activitats amb bicicletes per a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys, com ara:  
carreres, gimcana i circuit amb obstacles. Amb la col·laboració del Club Ciclista Cudol Roig.

Dilluns 10 d’Agost

20:00 h. - Projecció del documental Serenata al bou (Longi Gil, 1985) amb motiu del XXX aniversari de la  
producció, a la sala polivalent de la Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés. Amb la col·laboració de l’A.C.T. el  
Ratonero.

Dimarts 11 d’Agost

17:30 a 20:00 h. - Concurs de pintura mural i fotografia digital  a la plaça Germanes Mas. Tant els dibuixos,  
com les fotografies del concurs de tots els participants estaran exposades al local de la joventut de les 20:00 h.  
fins a les 21:30 h. del mateix dia. Amb la col·laboració de l´AMPA del CEIP Sant Miquel i patrocinat per Cicogres.
Hi haurà premis per als guanyadors de cada categoria del concurs de dibuix: 0-1 any, 1-2 anys, 2-3 anys, 3-4  
anys,  4-5  anys,  5-6  anys,  6-7  anys,  7-8  anys,  8-9  anys,  9-10 anys,  10-11 anys,  11-12 anys.  Premis per  als  
guanyadors de cada categoria del concurs de fotografia digital: Infantil, 1r cicle, 2n cicle, 3r cicle.
20:00 h. - Actuació infantil de la Varita Mágica a la plaça Germanes Mas. Patrocinat per la Diputació Provincial de  
Castelló mitjançant “El Catàleg”.

Dimecres 12 d’Agost

18:00 h. - Concert de guitarra en homenatge a Manuel Babiloni  a càrrec dels seus exalumnes, al local de  
l’associació cultural la Roca.
19:30 h. - Visita guiada al Vilafamés BIC (Bé d’Interés Cultural) realitzada per Xavier Allepuz, en commemoració  
als 10 anys de la seua declaració. L’eixida serà des de la plaça de l’Ajuntament.

Dijous 13 d’Agost

19:30 h. - Excursió a la Font de les Piques guiada pel Club de Muntanya Vilafamés. Sopar de pa i porta a la  
mateixa font (el Club aportarà cervesa i altres refrescs). Tornada nocturna en dos itineraris alternatius (cadascú  
haurà  de  portar  la  seva  pròpia  llum).  Per  tal  de  fer  una  previsió  cal  que  envieu  un  correu  electrònic  a  
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cmvilafames@gmail.com amb el nom dels assistents. El Club de Muntanya Vilafamés no es fa responsable dels  
danys que els participants puguen sofrir o produir durant el transcurs de l’activitat.

SETMANA DE FESTES – FESTES VILAFAMÉS 2015

Dissabte 25 de Juliol

23:30 h. - Nit del canvi. Ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Moda. Es realitzarà l´intercanvi de 
rams entre Regines i Corts d’Honor.
I en acabar, discomòbil Space.

Divendres 14 d’Agost

14:00 h. - Anunci oficial de les festes amb una gran mascletada a càrrec de la Pirotècnica Peñarroya a la plaça  
de la Font i a continuació volteig de campanes.
18:30 h.  -  A la sala Esteva de la Caixa Rural  de Vilafamés,  inauguració de l’exposició de fotògrafs locals  
“Objectiu Vilafamés”. L’horari de l’exposició serà els dies de bous de les 18.30 h. fins a les 21.00 h.
19:00 h. - Subhasta de cadafals a la cambra agrària. Es prega màxima puntualitat.
22:30 h. - Recepció de les autoritats i associacions en la plaça de l’Ajuntament i desfilada fins a la plaça de la  
Font, acompanyats per la banda de música La Lira de l’Associació Cultural La Roca de Vilafamés.
23:00 h. - Proclamació de la Regina i Dames de la Cort d’Honor 2015 a la plaça de la Font. L’acte tindrà com a  
mantenidor Wenceslao Rambla.
En acabar, ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Creme.
I en acabar, discomòbil The End.

Dissabte 15 d’Agost

08:00 h. - Concentració de tots els cadafals a la plaça de la Cooperativa per traslladar-los a la plaça de la Font,  
on es procedirà al seu muntatge. Es demana màxima puntualitat.
12:00 h. - Missa solemne en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció. Oficiada pel Mossén Juan Carlos Vizoso.  
Es realitzarà una ofrena floral per part de les autoritats, associacions i veïns que així ho desitgen.
13:30 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tàrrega de Vilafamés.
A continuació desencaixonada d’un bou feréstec amb nom Domador, número 53 i guarisme 1 de la ramaderia  
de Mª Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo). 
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - Gran ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra Mònaco.
I en acabar, discomòbil The End. 

Diumenge 16 d’Agost

12:00 h. - Missa solemne en honor al Santíssim Crist de la Sang, oficiada pel Mossén Juan Carlos Vizoso. La  
celebració de la missa estarà acompanyada per la Rondalla Clàssica L’Ullastrar de l’Associació Cultural La Roca.  
A continuació, processó pels carrers habituals.
13:30 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Tomás Alejandro  
“Tomaset” de Benicàssim.
18:00 h. - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Tomás Alejandro “Tomaset” de Benicàssim.
23:30 h. - A la plaça de la Font, se celebrarà la Serenata al Bou. Aquesta serà a càrrec de la banda de música La  
Lira de l’Associació Cultural La Roca de Vilafamés.
Es lliurarà el premi al I concurs internacional de composició musical per a banda.

Dilluns 17 d’Agost

09:00 h. - Tir de colom al camp de tir de l’Alcora “Salvador Bartoll”. Organitzat per la societat de caçadors San  
Humberto de Vilafamés.
10:00 h. - Visita a l’interior del Planet. Punt de trobada al mateix Planet de l’Església Parroquial. L’activitat està  
dirigida a majors d’edat amb plenes facultats físiques. Amb la col·laboració de l’associació amics de l’Ermita de  
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Sant Miquel.
18:00 h. -  Inscripció dels participants en el  concurs de disfresses infantils  al local  de la joventut  (plaça  
Germanes Mas). Aquell que vulga alguna cançó en particular per al seu ball, haurà de subministrar-la mitjançant  
una memòria USB a la Comissió de festes. Patrocinat per Entrepans Paima.
18:30 h. - Eixida de la desfilada de disfresses infantils des de la Plaça Germanes Mas fins a la plaça de la Font,  
acompanyats per la xaranga Tot al vol de Vilafamés.
En acabar, es repartiran els premis del concurs de pintura i fotografia realitzat durant la setmana cultural.
19:00 h. - Al poliesportiu municipal de Vilafamés, final del torneig de futbol sala.
20:00 h. - Actuació infantil de la Varita Mágica a la plaça de la Font.
20:00 h. a 21:00 h. - Inscripció dels participants en el concurs de disfresses d’adults al local de la joventut  
(plaça Germanes Mas).  Aquell  que vulga alguna cançó en particular per al seu ball,  haurà de subministrar-la  
mitjançant una memòria USB a la Comissió de festes.
23:30  h.  -  Concentració de  disfresses  a la  plaça  de  la  Font.  Es repartirà  sangria  i  “mojito”  per  a  tots  els  
assistents. Estarà amenitzat per la xaranga Tot al vol de Vilafamés. Patrocinat pel forn de pa Rafael Galindo i  
bodegues Mayo García.
00:30h. - A la plaça de la Tanca gran festa de disfresses amb Milenium Disco Baroa.
Al descans es celebrarà el concurs de disfresses d’adults.

Dimarts 18 d’Agost

DIA INFANTIL I DE LA TERCERA EDAT.
12:00 h. a 14:00 h. i de 17:00 a 20:00 h. -  A la plaça Germanes Mas, gran  parc infantil  amb tota mena de 
diversions.
De 17:00 a 18:00 h. - Es repartirà a la plaça Germanes Mas cotó de sucre a tots els menuts assistents.
17:00 h. -  Homenatge a la tercera edat al local de l’associació cultural La Roca, amb l’actuació de la rondalla  
clàssica l’Ullastrar d’aquesta mateixa associació.
17:00 h. - Presentació de tots els equips del Club de Futbol de Vilafamés.
19:00 h. - Partit de futbol entre el C.F. Vilafamés i C. F. Moró.
20:00 h. - Actuació del grup de teatre El Baladre al local de l’Associació Cultural La Roca.
22:00 h. - Nit temàtica: Flamenco.
Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Es celebrarà el tradicional concurs de postres.
El  vi  i  la  gasosa  aniran  a  càrrec  de  la  Comissió  de  Festes  2015.  Per  tal  de  facilitar  l’organització,  tots  els  
interessats hauran de comunicar assistència uns dies abans a qualsevol membre de la Comissió.
00:30 h. - A la plaça de la Tanca, ball popular amb l’orquestra Esmeralda on tour. Es celebrarà el ball del farolet  
durant el descans, patrocinat per Regals Gonell.

Dimecres 19 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia d’Alberto Garrido.
18:00 h. - Primera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Vicente Benavent de Quatretonda  
(València).
Durant el descans hi haurà un porrat patrocinat per la Bodega Vilafamés i Regals Gonell. Amb la col·laboració de  
la penya taurina Les Culroges.
20:00 h. -  Desencaixonada d’un bou feréstec  de nom Juncal,  número 44, guarisme 1, de la ramaderia de  
Mercedes Pérez Tabernero, procedència d’Antonio Pérez-Jandilla. Patrocinat per la penya taurina Les Culroges.
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
En finalitzar l’embolada del bou, concurs d’emboladors de la ramaderia Miguel Parejo de Cabanes.

Dijous 20 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Segona jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.
Durant el descans hi haurà un porrat patrocinat per la Bodega Vilafamés i Regals Gonell. Amb la col·laboració de  
la penya taurina Vilafamés.
20:00 h. - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Artillero, número 7, guarisme 1, de la ramaderia d’ Antonio  
Fernández i procedència de Samuel Flores. Patrocinat per la penya taurina Vilafamés.
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
23:00 h. - Exhibició i doma de cavalls del club de hípica Adolfo Gimenez d’Onda.
01:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
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02:00 h.  -  Solta de tres vaques i una d’elles embolada  de la ramaderia Germans Bellés de la Torre d´En  
Besora. Patrocinat pels Amics de la vaca.
02:30  h.  -  Discomòbil  a la  plaça de la  Tanca amb gran festa  Ron Brugal  amb sorpresas  i  mils  de regals.  
Patrocinat per Bar Milagros (barra de festes).

Divendres 21 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova, a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Tercera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de la Paloma de Xaló (Alacant).
20:00 h. - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Triunfador, número 27, guarisme 0, de la ramaderia de  
Madroñiz, de Belalcázar (Córdoba) i procedència de Guateles y Jandilla (D.Juan Pedro Domecq). Patrocinat per l’  
A.C.T El Ratonero.
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - A la plaça de la Tanca, actuació de l’orquestra Athenas.
I en acabar, discomòbil The End.

Dissabte 22 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Quarta jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Bous la Ribera.
20:00 h. - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Colmeno, número 47 i guarisme 1, de la ramaderia de Mª  
Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo). 
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - A la plaça de la Tanca, actuació de l’orquestra Súper Màgic.
I en acabar, discomòbil The End.

Diumenge 23 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Cinquena jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de
Fernando Machancoses de Xest (València).
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Gran traca final de festes amb el següent recorregut: plaça Ventorrillo, av. Fabián Ribes, plaça la Font  
fins a l’Església Parroquial de l’Assumpció.
A continuació castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnica Peñarroya de Vall D’Uixó.

JUSTIFICACIÓ DE L’ESMENA

Actualitzar la programació amb nous esdeveniments i modificar la relació de coorganització a la de col·laboració  
en els esdeveniments de les diferents associacions. 

 

En Vilafamés, a 27 de juliol de 2015

El Portaveu del grup municipal PSPV-PSOE

Fdo.: Sergio Trilles Oliver, ”

Sotmesa  a  votació  l´esmena  presentada,  el  Ple,  per  unanimitat  dels  assistents,  acorda  la  seua 
aprovació. 

Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Pons manifestant que els membres del Grup Popular votaran 
a favor i recorda que s'ha d'incloure el punt sobre la responsabilitat de l'alcalde, el que queda confirmat 
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pel Sr. Secretari acctal.

Una vegada incorporada l'esmena al dictamen, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda la seua 
aprovació. 

En conseqüència el Ple de l'Ajuntament va acordar el següent: 

“PRIMER. Aprovació actes setmana cultural i festes patronals agost 2015.

SETMANA CULTURAL – FESTES VILAFAMÉS 2015

Divendres 7 d’Agost

18:00 h. - Inauguració de l’exposició de l’artista Mª Carmen Aldás en la Sala Quatre Cantons.
18:30 h. - Al local de les Mestresses de casa, inauguració de l’exposició DONES de l’artista local Jovita. Estarà 
oberta al públic de 18:00 h. a 20:00 h. i fins el dia 13 d’agost. Amb la col·laboració de les Mestresses de casa.
19:00 h. - Presentació de la cursa 3 CIMS - Trail 30K  organitzada pel Club de Muntanya Vilafamés al local  
polivalent de la Caixa Rural de Vilafamés.
A continuació,  xerrada-col·loqui “Coneixes la importància de l’alimentació esportiva?”, amb Marta Esteve,  
Llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments. Amb la col·laboració del Club de Muntanya Vilafamés.
21:00 h. - Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Es disposarà de cadires, taules i servei de barra. Amb la  
col·laboració de l’ A.C.T. el Ratonero.
22:00 h. - A la plaça de la Tanca, festa del Farolet, cercavila des de la plaça de la Tanca a la plaça de la Font.  
Amb la col·laboració del l’AMPA CEIP Sant Miquel de Vilafamés.
00:00 h. - Concert d’Ojana Flamenco Pop amb les millors rumbes per ballar, a la plaça de la Tanca. Durant el  
descans, “III Cagada del manso”, amb un destacat premi de 600 €. Participacions disponibles als establiments  
del poble i socis de l’associació. Amb la col·laboració de l’A.C.T. el Ratonero.

Dissabte 8 d’Agost

12:00 h. -  A la plaça Germanes Mas, V Concurs de paelles. La inscripció podrà realitzar-se al Facebook de la  
Penya, contactant amb la Junta o aquest mateix dia a la mateixa plaça Germanes Mas de 10:00 h. a 12:00 h. Es  
donarà un premi a la millor paella i a la millor presentació. Després discomòbil DJ Pikolo. Amb la col·laboració de  
la penya taurina Les Culroges.

Diumenge 9 d’Agost

09:00 h. - A la plaça de la Tanca activitats amb bicicletes per a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys, com ara:  
carreres, gimcana i circuit amb obstacles. Amb la col·laboració del Club Ciclista Cudol Roig.

Dilluns 10 d’Agost

20:00 h. - Projecció del documental Serenata al bou (Longi Gil, 1985) amb motiu del XXX aniversari de la  
producció, a la sala polivalent de la Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés. Amb la col·laboració de l’A.C.T. el  
Ratonero.

Dimarts 11 d’Agost

17:30 a 20:00 h. - Concurs de pintura mural i fotografia digital  a la plaça Germanes Mas. Tant els dibuixos,  
com les fotografies del concurs de tots els participants estaran exposades al local de la joventut de les 20:00 h.  
fins a les 21:30 h. del mateix dia. Amb la col·laboració de l´AMPA del CEIP Sant Miquel i patrocinat per Cicogres.
Hi haurà premis per als guanyadors de cada categoria del concurs de dibuix: 0-1 any, 1-2 anys, 2-3 anys, 3-4  
anys,  4-5  anys,  5-6  anys,  6-7  anys,  7-8  anys,  8-9  anys,  9-10 anys,  10-11 anys,  11-12 anys.  Premis per  als  
guanyadors de cada categoria del concurs de fotografia digital: Infantil, 1r cicle, 2n cicle, 3r cicle.
20:00 h. - Actuació infantil de la Varita Mágica a la plaça Germanes Mas. Patrocinat per la Diputació Provincial de  
Castelló mitjançant “El Catàleg”.
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Dimecres 12 d’Agost

18:00 h. - Concert de guitarra en homenatge a Manuel Babiloni  a càrrec dels seus exalumnes, al local de  
l’associació cultural la Roca.
19:30 h. - Visita guiada al Vilafamés BIC (Bé d’Interés Cultural) realitzada per Xavier Allepuz, en commemoració  
als 10 anys de la seua declaració. L’eixida serà des de la plaça de l’Ajuntament.

Dijous 13 d’Agost

19:30 h. - Excursió a la Font de les Piques guiada pel Club de Muntanya Vilafamés. Sopar de pa i porta a la  
mateixa font (el Club aportarà cervesa i altres refrescs). Tornada nocturna en dos itineraris alternatius (cadascú  
haurà  de  portar  la  seva  pròpia  llum).  Per  tal  de  fer  una  previsió  cal  que  envieu  un  correu  electrònic  a  
cmvilafames@gmail.com amb el nom dels assistents. El Club de Muntanya Vilafamés no es fa responsable dels  
danys que els participants puguen sofrir o produir durant el transcurs de l’activitat.

SETMANA DE FESTES – FESTES VILAFAMÉS 2015

Dissabte 25 de Juliol

23:30 h. - Nit del canvi. Ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Moda. Es realitzarà l´intercanvi de 
rams entre Regines i Corts d’Honor.
I en acabar, discomòbil Space.

Divendres 14 d’Agost

14:00 h. - Anunci oficial de les festes amb una gran mascletada a càrrec de la Pirotècnica Peñarroya a la plaça  
de la Font i a continuació volteig de campanes.
18:30 h.  -  A la sala Esteva de la Caixa Rural  de Vilafamés,  inauguració de l’exposició de fotògrafs locals  
“Objectiu Vilafamés”. L’horari de l’exposició serà els dies de bous de les 18.30 h. fins a les 21.00 h.
19:00 h. - Subhasta de cadafals a la cambra agrària. Es prega màxima puntualitat.
22:30 h. - Recepció de les autoritats i associacions en la plaça de l’Ajuntament i desfilada fins a la plaça de la  
Font, acompanyats per la banda de música La Lira de l’Associació Cultural La Roca de Vilafamés.
23:00 h. - Proclamació de la Regina i Dames de la Cort d’Honor 2015 a la plaça de la Font. L’acte tindrà com a  
mantenidor Wenceslao Rambla.
En acabar, ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Creme.
I en acabar, discomòbil The End.

Dissabte 15 d’Agost

08:00 h. - Concentració de tots els cadafals a la plaça de la Cooperativa per traslladar-los a la plaça de la Font,  
on es procedirà al seu muntatge. Es demana màxima puntualitat.
12:00 h. - Missa solemne en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció. Oficiada pel Mossén Juan Carlos Vizoso.  
Es realitzarà una ofrena floral per part de les autoritats, associacions i veïns que així ho desitgen.
13:30 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tàrrega de Vilafamés.
A continuació desencaixonada d’un bou feréstec amb nom Domador, número 53 i guarisme 1 de la ramaderia  
de Mª Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo). 
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - Gran ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra Mònaco.
I en acabar, discomòbil The End. 

Diumenge 16 d’Agost

12:00 h. - Missa solemne en honor al Santíssim Crist de la Sang, oficiada pel Mossén Juan Carlos Vizoso. La  
celebració de la missa estarà acompanyada per la Rondalla Clàssica L’Ullastrar de l’Associació Cultural La Roca.  
A continuació, processó pels carrers habituals.
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13:30 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Tomás Alejandro  
“Tomaset” de Benicàssim.
18:00 h. - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Tomás Alejandro “Tomaset” de Benicàssim.
23:30 h. - A la plaça de la Font, se celebrarà la Serenata al Bou. Aquesta serà a càrrec de la banda de música La  
Lira de l’Associació Cultural La Roca de Vilafamés.
Es lliurarà el premi al I concurs internacional de composició musical per a banda.

Dilluns 17 d’Agost

09:00 h. - Tir de colom al camp de tir de l’Alcora “Salvador Bartoll”. Organitzat per la societat de caçadors San  
Humberto de Vilafamés.
10:00 h. - Visita a l’interior del Planet. Punt de trobada al mateix Planet de l’Església Parroquial. L’activitat està  
dirigida a majors d’edat amb plenes facultats físiques. Amb la col·laboració de l’associació amics de l’Ermita de  
Sant Miquel.
18:00 h. -  Inscripció dels participants en el  concurs de disfresses infantils  al local  de la joventut  (plaça  
Germanes Mas). Aquell que vulga alguna cançó en particular per al seu ball, haurà de subministrar-la mitjançant  
una memòria USB a la Comissió de festes. Patrocinat per Entrepans Paima.
18:30 h. - Eixida de la desfilada de disfresses infantils des de la Plaça Germanes Mas fins a la plaça de la Font,  
acompanyats per la xaranga Tot al vol de Vilafamés.
En acabar, es repartiran els premis del concurs de pintura i fotografia realitzat durant la setmana cultural.
19:00 h. - Al poliesportiu municipal de Vilafamés, final del torneig de futbol sala.
20:00 h. - Actuació infantil de la Varita Mágica a la plaça de la Font.
20:00 h. a 21:00 h. - Inscripció dels participants en el concurs de disfresses d’adults al local de la joventut  
(plaça Germanes Mas).  Aquell  que vulga alguna cançó en particular per al seu ball,  haurà de subministrar-la  
mitjançant una memòria USB a la Comissió de festes.
23:30  h.  -  Concentració de  disfresses  a la  plaça  de  la  Font.  Es repartirà  sangria  i  “mojito”  per  a  tots  els  
assistents. Estarà amenitzat per la xaranga Tot al vol de Vilafamés. Patrocinat pel forn de pa Rafael Galindo i  
bodegues Mayo García.
00:30h. - A la plaça de la Tanca gran festa de disfresses amb Milenium Disco Baroa.
Al descans es celebrarà el concurs de disfresses d’adults.

Dimarts 18 d’Agost

DIA INFANTIL I DE LA TERCERA EDAT.
12:00 h. a 14:00 h. i de 17:00 a 20:00 h. -  A la plaça Germanes Mas, gran  parc infantil  amb tota mena de 
diversions.
De 17:00 a 18:00 h. - Es repartirà a la plaça Germanes Mas cotó de sucre a tots els menuts assistents.
17:00 h. -  Homenatge a la tercera edat al local de l’associació cultural La Roca, amb l’actuació de la rondalla  
clàssica l’Ullastrar d’aquesta mateixa associació.
17:00 h. - Presentació de tots els equips del Club de Futbol de Vilafamés.
19:00 h. - Partit de futbol entre el C.F. Vilafamés i C. F. Moró.
20:00 h. - Actuació del grup de teatre El Baladre al local de l’Associació Cultural La Roca.
22:00 h. - Nit temàtica: Flamenco.
Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Es celebrarà el tradicional concurs de postres.
El  vi  i  la  gasosa  aniran  a  càrrec  de  la  Comissió  de  Festes  2015.  Per  tal  de  facilitar  l’organització,  tots  els  
interessats hauran de comunicar assistència uns dies abans a qualsevol membre de la Comissió.
00:30 h. - A la plaça de la Tanca, ball popular amb l’orquestra Esmeralda on tour. Es celebrarà el ball del farolet  
durant el descans, patrocinat per Regals Gonell.

Dimecres 19 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia d’Alberto Garrido.
18:00 h. - Primera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Vicente Benavent de Quatretonda  
(València).
Durant el descans hi haurà un porrat patrocinat per la Bodega Vilafamés i Regals Gonell. Amb la col·laboració de  
la penya taurina Les Culroges.
20:00 h. -  Desencaixonada d’un bou feréstec  de nom Juncal,  número 44, guarisme 1, de la ramaderia de  
Mercedes Pérez Tabernero, procedència d’Antonio Pérez-Jandilla. Patrocinat per la penya taurina Les Culroges.
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
En finalitzar l’embolada del bou, concurs d’emboladors de la ramaderia Miguel Parejo de Cabanes.
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Dijous 20 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Segona jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.
Durant el descans hi haurà un porrat patrocinat per la Bodega Vilafamés i Regals Gonell. Amb la col·laboració de  
la penya taurina Vilafamés.
20:00 h. - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Artillero, número 7, guarisme 1, de la ramaderia d’ Antonio  
Fernández i procedència de Samuel Flores. Patrocinat per la penya taurina Vilafamés.
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
23:00 h. - Exhibició i doma de cavalls del club de hípica Adolfo Gimenez d’Onda.
01:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
02:00 h.  -  Solta de tres vaques i una d’elles embolada  de la ramaderia Germans Bellés de la Torre d´En  
Besora. Patrocinat pels Amics de la vaca.
02:30  h.  -  Discomòbil  a la  plaça de la  Tanca amb gran festa  Ron Brugal  amb sorpresas  i  mils  de regals.  
Patrocinat per Bar Milagros (barra de festes).

Divendres 21 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova, a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Tercera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de la Paloma de Xaló (Alacant).
20:00 h. - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Triunfador, número 27, guarisme 0, de la ramaderia de  
Madroñiz, de Belalcázar (Córdoba) i procedència de Guateles y Jandilla (D.Juan Pedro Domecq). Patrocinat per l’  
A.C.T El Ratonero.
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - A la plaça de la Tanca, actuació de l’orquestra Athenas.
I en acabar, discomòbil The End.

Dissabte 22 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Quarta jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Bous la Ribera.
20:00 h. - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Colmeno, número 47 i guarisme 1, de la ramaderia de Mª  
Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo). 
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01:00 h. - A la plaça de la Tanca, actuació de l’orquestra Súper Màgic.
I en acabar, discomòbil The End.

Diumenge 23 d’Agost

13:00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega de  
Vilafamés.
18:00 h. - Cinquena jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de
Fernando Machancoses de Xest (València).
En acabar,  eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, donaran la volta per  
tornar a la plaça de la Font.
00:00 h. - Gran traca final de festes amb el següent recorregut: plaça Ventorrillo, av. Fabián Ribes, plaça la Font  
fins a l’Església Parroquial de l’Assumpció.
A continuació castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnica Peñarroya de Vall D’Uixó.

SEGON. En el cas que el Sr. Alcalde o els responsables de la Comissió de Festes foren demandats per  
accidents  succeïts  com  a  conseqüència  d'actes  inclosos  en  el  Programa  de  Festes  aprovat  per  
l'Ajuntament, este assumiria els gastos de defensa judicial i les possibles indemnitzacions en el que no  
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fóra cobert per la corresponent pòlissa d'assegurança.”

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.

8º .- QÜESTIONS D’URGÈNCIA.

No es presenta cap assumpte amb este caràcter. 

9º. PRECS I PREGUNTES.

Intervé el  Sr.  Pons, interessant-se pel projecte del camp de gespa artificial  i  manifesta que, davant 
comentaris  incorrectes que ha sentit  pel  carrer,  trasllada l'assumpte al  Ple per a deixar  clar  que el 
projecte està en marxa i que no hi ha cap problema. 

Amb  relació  a  l'assumpte  plantejat,  el  Sr.  Torlá  intervé  per  a  explicar  que,  donat  que  el  projecte 
d'aproximadament 375.000 euros, començava per la construcció del camp de gespa artificial i el Sr. 
Secretari va confirmar que no hi havia llicència d'activitat prèvia, per la qual cosa, l'informe de Secretaria 
seria desfavorable; l'actual equip de govern va decidir modificar la partida pressupostària i començar per 
la construcció de zona de vestuaris, l'accés de minusvàlids i eixides d'emergència, per a finalitzar amb la 
construcció  del  camp de  gesta  artificial  en  l'any  2016,  després  d'haver-se tramitat  la  corresponent 
llicència d'activitat, encara que resultarà complicat perquè enderrocar les grades i deixar el camp igual 
de gran que ara, encarirà el pressupost previst en 70.000 euros aproximadament.

El Sr. Pons pregunta si consta l'informe de Secretaria sobre la carència de llicència d'activitat del camp 
de futbol, responent el Sr. Torlá que no consta informe escrit al respecte i recalca el Sr. Pons que quan 
el seu equip de govern va començar la tramitació del projecte, en cap moment es va advertir per part del 
Secretari que no hi existia la dita llicència d'activitat i que, en cas de ser així, també haurien començat la 
construcció de la mateixa manera.

Seguidament el Sr.  Trilles recalca que no es tracta de què en el nou projecte el camp de futbol no 
tinguera llicència d'activitat, sinò que actualment el camp de futbol no disposa de la llicència d'activitat 
des de l'inici.

Replica el Sr. Pons que al seu equip de govern no li constava esta circumstància i que en la passada 
legislatura es va legalitzar el poliesportiu, per tant, també s'haguera tramitat la llicència del camp de 
futbol  si  hagueren  sabut  que  no  tenia  l'oportuna  llicència  d'activitat;  que  no  es  tracta  d'una 
irresponsabilitat per la seua part sinó de desconeixement simplement.

A continuació el Sr. Pons pregunta per la situació en què es troba el tema de la cessió del solar per a la  
Generalitat en la tramitació del nou centre de salut.

Explica el Sr. Torlá que respecte a la construcció del centre provisional, el constructor no podia realitzar 
l'obra amb el pressupost  inicial de 7.500, per tant hi ha hagut un increment de cost fins a 9.200 euros, 
després del trasllat al centre de salut provisional es realitzarà la demolició i seguidament es tramitarà la 
cessió del terreny a la Conselleria. 

El Sr. Pons deixa constància que la valoració inicial és la que es va reflectir en l'informe de la Sra.  
Arquitecta, amb el que es mostra conforme el Sr. Torlá.  

Seguidament,  el  Sr.  Tena  pregunta  quin  regidor  gestionarà  els  assumptes  relacionats  amb  medi 

18



ambient, agricultura i camins, contestant el Sr. Alcalde que te ell mateix l'assignació i aleshores el Sr. 
Tena s'interessa per la situació d'una subvenció per a la reparació de camins que va preparar junt amb 
l'arquitecta municipal abans del canvi d'equip de govern.

El Sr. Alcalde respon que es va demanar una subvenció per als camins el dia 30 de juny per l'actual 
equip de govern que podrà arribar a 50.000 euros i el Sr. Tena confirma que es tracta de la mateixa  
tramitació a la qual es referia, demanat que el Sr. Alcalde continue informant sobre el tema dels avanços 
que es produïsquen.      

A continuació el Sr. Peris trasllada el prec d'algunes famílies d'ampliar l'escola d'estiu fins a l'inici del nou 
curs escolar, a causa del al retard previst de l'apertura del curs el dia 10 de setembre.

El Sr. Juan explica que l'escola d'estiu estava prevista per al mes de juliol i es va oferir la possibilitat  
d'ampliar-la durant les dues setmanes primeres del mes d'agost, però sols es van inscriure 5 o 6 xiquets, 
sent el mínim per a poder continuar de 12 a 14 alumnes, pel que no es va prorrogar. No obstant això,  
comenta que proposarà a l'empresa encarregada la possibilitat de donar el servei als pares durant els 
primers dies de setembre.

Continua el Sr. Juan dient que segons l'article 29.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat 
Valenciana, en municipis de menys de 5.000 habitants es podrà nomenar una persona com a defensora 
del veí, que pot no ser regidor i que estaria en contacte més directe amb la població, comenta que per 
part del Grup Triem-Compromís proposaran a una persona en la pròxima Comissió Informativa. També 
intervé el Sr. Alcalde dient que els altres grups de govern també poden proposar a alguna persona i es 
tractarà el tema en les pròximes comissions informatives.

El Sr. Juan segueix comentant, respecte a les regidories que porta al seu càrrec, que amb relació a la 
d'Associacions,  voldria  que  cadascuna  preparara  un  calendari  d'activitats  anuals,  de  forma que  es 
podrien coordinar horaris amb les activitats municipals. 

Respecte a la Regidoria d'Educació comenta que s'ha reunit amb els gestors del Centre “El Rinconet”,  
per a poder  fer  activitats conjuntes amb el  municipi  i  també passaran relació de deficiències en el  
Centre, per a la seua reparació i millora de l'edifici. 

En relació al CEIP Sant Miquel, explica el Sr. Juan que es va fer una reunió per part de l'equip de govern 
i l'arquitecta amb la junta directiva de l'escola, en la que es va redactar una relació de deficiències per a 
millorar, comenta que en les memòries anuals de l'escola que es presentaven en l'ajuntament ja hi havia 
moltes deficiències que ara continuen. Es va estudiar la situació amb l'arquitecta i es van plantejar unes 
propostes de reformes per a l'adequació per parts de l'escola, en set blocs i, en reunió amb el Director 
Territorial i un tècnic de la Conselleria d'Educació, van acceptar les reformes proposades i en un principi 
assignaran 50.000 € més IVA per a la reforma del pati d'infantil, pel que està redactant-se per part de 
l'arquitecta municipal el projecte corresponent; en l'adjudicació de l'obra, es tindrà en compte l'oferiment 
als constructors de la població. Per part de l'Ajuntament s'assumirà el cost de la reforma del pati de 
primària que serà de menor quantia.

Respecte a altres parts de l'escola, continua explicant el Sr. Juan que també està previst el tancament 
del passadís entre els patis i connectar tota la part infantil; construir un passadís per la part alta des de 
l'edifici  de  l'escola  al  del  menjador,  per  a  poder  accedir  més  fàcilment  els  alumnes  amb  alguna 
deficiència física i la reparació de la tanca exterior. Comenta que el pressupost aproximat seria de 500 a 
600.000 € i  que per  part  del  Servei  Territorial  de la  Conselleria  d'Educació  han manifestat  la  seua 
conformitat per a l'execució en el termini de 2 a 3 anys. També trasllada al Ple el manifest d'estranyesa 
per part del Director Territorial d'Educació i del Tècnic del fet que no tenien cap notícia d'este Ajuntament 
al respecte des de l'any 1997.      

Continua comentant el Sr. Juan que s'ha començat la gestió de l'inici de curs de la ludoteca, de l'escola  
d'adults i també de l'escola de música, la qual té moltes necessitats de llocs per a donar classes, pel que 
una proposta seria la col·locació de separadors mòbils en el local de la joventut. 

Amb relació a la Regidoria d'Hisenda i Economia, manifesta el Sr. Juan que a la vista de la informació 
recaptada  sobre  pressupostos  i  inventari  municipal,  després  de  visitar  els  magatzems municipals  i 

19



observar en les condicions que es troben, es considera necessari organitzar-los, hi ha maquinària que 
està en el cementeri a l'aire lliure, la qual s'haurà de traslladar al magatzem de la Tanca. També hi ha 
alguns equipaments en l'inventari que no es troben físicament,  per exemple mòbils o PDA (agenda 
electrònica), pel que s'haurà de localitzar cada producte o donar de baixa en el seu cas.  

A continuació, el Sr. Pons intervé donat l'enhorabona a l'equip de govern per aconseguir la subvenció de 
50.000 euros per al col·legi i manifesta, respecte al comentari del Sr. Juan del fet que des de 1997 no 
s'havia fet res a l'escola, que en el 2005/6 es va construir a càrrec de la Conselleria d'Educació l'aula 
nova  d'infantil  que  està  al  costat  del  pati,  estava  Fco.  Baila  de  Director  Territorial  i  Luisa  Oliver 
d'Alcaldessa. També comenta que l'equip de govern del Partit Popular sempre ha estat en contacte amb 
l'AMPA i hi ha hagut un representant de la Corporació en el Consell Escolar de Centre, de manera que 
s'ha anat responent a les demandes de l'escola dins de les possibilitats del pressupost municipal. També 
manifesta que el seu grup portava en el programa electoral per a esta legislatura les mateixes reformes 
en l'escola i felicita al Sr. Juan pel bon tracte obtingut en la Conselleria, el qual confia que en el seu cas, 
també l'haguera obtingut el seu grup. 

Respecte a l'estat del magatzem, continua el Sr. Pons dient que reconeix que hi ha hagut els últims anys 
un poc de desordre, però, comenta que el seu grup portava en el programa electoral la construcció d'un 
magatzem municipal en la parcel·la de l'Ajuntament situada en el polígon industrial i que el projecte per 
fer la nau ja està redactat per l'arquitecta, on poder guardar els vehicles que estan a l'exterior i traslladar 
tot el que hi ha en el magatzem actual, donant-li a aquest un altre ús. 

Intervé de nou el Sr. Juan, recalcant que en el magatzem de La Tanca hi ha suficient espai per a tota la  
maquinària ben organitzada i no és necessari fer una altra construcció.

El Sr. Alcalde comenta que el Sr. Juan ha detallat fets reials actuals i el que ha manifestat el Sr. Pons 
són propostes, les quals en 19 anys no s'han realitzat.      

Seguidament intervé el Sr. Gil que, en primer lloc dona l'enhorabona als membres de l'equip que va 
negociar amb la Conselleria d'Educació les millores per al col·legi públic i continua dient, com a portaveu 
adjunt de Triem Vilafamés-Compromís, amb motiu dels comentaris que es troben en les reds socials, el 
següent:

“Han passat dos mesos des del 24M i el PP encara no ha assimilat que han perdut les eleccions. “Som  
el partit més votat” diuen la Rita Barberà, l'Aguirre i el José Pons. És una consueta que tots repeteixen.  
Però governar no governen el més votats, sinó les majories. Aquells que han sabut confluir en una  
majoria, encara que siguen dos partits.
 
És cosa de xiquets de primària:
2 regidors de Triem + 3 regidors del PSOE= 5 regidor.
i 5 és més que 4.
 
El 22% + 35% = 58%
El 58% és més que el 41%
 
Nosaltres,  Triem Vilafamés-Compromís,  hem votat  Abel i  no hem votat  a José,  no per una qüestió  
personal. José Pons, com a persona, com a veí de Vilafamés ens mereix tot el nostre respecte. Per tant,
No vam votar en contra de José Pons, vam votar en contra del PP.
 
I perquè vam votar en contra del PP? Volen saber-ho? Perquè el PP és el partit de les retallades en  
serveis socials, en educació, en sanitat, en ajuda a la dependència. I això també afecta els veïns de  
Vilafamés. Afecta els veïns de Vilafamés i afecta a tot el País Valencià o Comunitat Valenciana (MAPA)”

En este punt,  El  Sr.  Gil  fa menció a un  mapa que es va publicar  en diferents diaris  i  diu que els 
valencians estem al cul d'Europa, es el mapa de la pobresa, en els anys 60 i 70 venien molta gent 
perquè estàvem en una zona que crixia molt,  entre les regions més riques de tota espanya,  doncs 
després de 20 anys de govern del PP ací  a la  Comunitat  Valenciana resulta que estem en la  cua 
d'Europa i això és molt greu, manifesta que es el motiu pel qual no volia el seu grup que manara el PP.
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“·     Un terç de la població està en una situació de pobresa o risc d'exclusió social.
·     Una quarta part de la població activa valenciana aturada, segons l'EPA.
·     La renda per càpita és un 14 % inferior a la mitjana espanyola.
·     El finançament autonòmic i les inversions que rep el País Valencià se situen clarament per baix de la  
mitjana espanyola.
 
Els 20 anys de govern del PP ha derivat en una llarga llista de problemes econòmics i socials que  
afecten a les persones. També als de Vilafamés.
 
El PP és el partit de l’austeritat i -al mateix temps- és el partit del despilfarro, del malgastament, del  
malbaratament de diners públics. Això també ho vorem ara, després.
 
El PP és –sobretot- el partit de la CORRUPCIÓ. No ho dic jo, ho diuen els jutges, els tribunals. I a  
Vilafamés, els corruptes els hem tinguda ben a prop.
 
No es tracte d'una poma podrida, sola i aïllada, no. Hi ha moltes pomes podrides dins del carro. Algunes  
d'eixes pomes podrides s'han passejat pel nostre poble:
·     Francisco Martínez Capdevila,
·     Don Carlos Fabra,
·     Milagrosa Martínez,
·     Vicente Cotino.
 
No parlem d’altres mandataris (Rafael Blasco, Alfonso Rus,.. ) perquè la llista seria massa llarga. I els  
que estem ací voldrem anar a casa a hora de sopar.
 
Per tots estos motius, Triem Vilafamés-Compromís es va proposar derrocar democràticament el PP, tant  
a la Generalitat com als Ajuntaments i el PP ha d’assimilar esta situació.
 
Estem en un moment històric de canvi i volem que des d'este Ajuntament es faça una política pensant  
en els veïns de poble i no per quedar bé, perquè nosaltres no tenim cap necessitat de quedar bé amb 
els que manen en altres llocs de diferents partits, no tenim cap interés en eixe sentit.
 
Hem aconseguit que canvie el Govern Municipal i el de la Generalitat Valenciana, pel bé general i pel bé  
de la gent del nostre poble. I quan diem: Vilafamés, primer que res, volem dir dignitat. La dignitat i la  
voluntat de canvi que va demostrar el poble de Vilafamés, un dia històric, el dia 24 de maig de 2015.” 

Continua dient el Sr. Gil, com a membre de l'equip de govern, el següent: 

“Una de les coses que ens vam proposar en el Pacte del Batle i que -este equip de govern- vol portar  
endavant és la TRANSPARÈNCIA.
 
I voldria explicar què entenem per TRANSPARÈNCIA. Es tracta de posar, des de l’Ajuntament, tots  
mecanismes perquè el veïnat conega: en què es gasten els diners que paguen de contribució.  És molt  
senzill.
 
La  TRANSPARÈNCIA significa  també  que  els  comptes  han  d’estar  clars,  i  han  de  ser  públics  i  
accessibles per tots. Però no sols els comptes, també els contractes, les convocatòries, etc.
 
Un exemple de transparència: els dos primers contractes menors de neteja del nou equip de govern, es  
van penjar al Facebook de l’Ajuntament, la setmana passada. 
 
Amb este primer gest, hem inaugurat la TRANSPARÈNCIA a l’Ajuntament de Vilafamés.

En la passada legislatura, la presència permanent de la figura d'alcalde en el mitjans de comunicació  
(en premsa tradicional, en premsa digital, en ràdios i televisions locals) era un indici clar que hi havia  
una forta aposta econòmica en publicitat. Tota eixa imatge pública no ix debades, costa diners.
 
Aleshores, el nou equip de govern, en vam posar a auditar la comptabilitat municipal. En el meu cas, les  
factures relacionades amb COMUNICACIÓ, entre juny de 2014 i maig de 2015 (mentre des del PP ens  
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deien que ens posarem a treballar, nosaltres ja estàvem escarbant en la comptabilitat).
 
Pel  que  fa  a  la  comunicació  dels  12  últims  mesos  de  legislatura  passada,  tenim  una  partida  
expressament designada com a PUBLICITAT.
 
Però la comunicació institucional engloba més conceptes:
·      publicitat en tots els mitjans,
·      el periodista-redactor notícies i discursos,
·      el disseny gràfic de cartell i fullets,
·      les falques de ràdio,
·      les fotografia per servir als mitjans, vídeos, etc)
 
Revisada la partida de PUBLICITAT, Pensava que ja ho tenia tot, però m’equivocava. M’equivocava  
perquè  hi  havia  altres  partides,  dedicades  a  esdeveniments,  que  també  incloïen  factures  de  
comunicació
 

Partida de publicitat 27.508,57  
Partida festes de Vila i Sant Miquel, 2014 10.139,5  
Partida Jornades Gastronòmiques, 2014 7899,1  
Partida Vilafamés 1900, 2015 11.286,31 56.811,48
Altres partides 2014  37.877,27
Altres partides 2015  20.076,50
   
Total  114765,25

 
114.765,25 euros en comunicació per a un poble de 1.912 habitants és una barbaritat.
 
Ho vaig consultar a un col·lega del Departament de C. Comunicació i em va comentar que “si tots els  
ajuntaments de 2000 habitants dedicaren a comunicació tot el que dedica l’Ajuntament de Vilafamés, el  
sector de la comunicació eixiria de la crisi” en la que es troba de fa 7 anys.
 
Li vaig contestar que “Està bé eixir de la crisi, … però que no siga a costa del meu poble.”
 
Des de l’equip de govern pensem que la comunicació institucional de les activitats de l’Ajuntament és  
important. Perquè estem obligats a explicar i estem obligats a rendir comptes de tot el que fem. I això  
està molt bé.
 
Nosaltres impulsarem la transparència de la gestió i l’activitat municipal, però fugirem tot el que puguem  
de l’autobombo i el culte a la personalitat, al qual ens ha tingut acostumats el PP.
 
Amb tot això, amb les partides de comunicació pensem estalviar prou diners. De moment, en estos 2  
mesos, ens hem estalviat les factures del periodista. I les factures del dissenyador de cartells.
 
Quan contractem amb un mitjà  mirem que tinga un mínim d’audiència,  que els  diners que gastem 
tinguen una finalitat clara. També ens podem equivocar, com tot el món. Però l’equip de govern, nascut  
del Pacte del Batle, busquem sempre la rendibilitat de les inversions en COMUNICACIÓ i apostarem  
sempre per la  TRANSPARÈNCIA.
 
En definitiva: podem ser més eficients i també podem ser més transparents.

Gràcies per l'atenció.”

A continuació intervé el Sr. Pons agraïnt al Sr. Gil el tracte personal que li ha dedicat i comenta que és 
mutuo cap a ell i al Sr. Juan. 

Segueix dient el Sr. Pons que el grup Popular ja va manifestar el que corresponia en el seu moment i no 
desitja entrar en debat però diu que vol recalcar, arrel que el Sr. Gil ha esmentat el tema de la corrupció 
en el  Partit  Popular,  que l'assumpte que es va publicar que ell  estava investigat com a Diputat per 
malversació de caudals públics en l'Escola Taurina de la Diputació i que el grup socialista va utilitzar en 
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la campanya electoral, recentment s'ha arxivat, comenta que la denúncia es va presentar a la fiscalia 
per part de Carles Mulet del grup Compromís contra ell i el President de la Diputació D. Javier Moliner, 
que no tenia cap sentit i que la responsabilitat judicial recau en el partit polític Compromís. 

Continua dient el mateix regidor, amb relació el tema de despeses en publicitat, que governar és decidir i 
que des del 2003 s'ha estat apostant fort pel turisme en Vilafamés perquè el poble és una joia que té 
una capacitat important per a crear riquesa. En els últims 12 anys s'han obert negocis gràcies al turisme 
que ha anat augmentant per la publicitat que s'ha fet del poble. 

Un  dels  esdeveniments  de  reclam  per  al  turisme,  comenta  el  Sr.  Pons,  són  les  Jornades 
Gastronòmiques, que mantenen una activitat econòmica en molts negocis del poble que col·laboren i 
que  tenen  treballadors.   Per  això  el  grup  popular  espere  que  se  mantingue  la  publicitat  en  estos 
esdeveniments,  donada la repercussió promocional  que representen per al  municipi,  encara que es 
puguen reajustar  les despeses,  per  al  que disposarà l'equip de govern del  suport  del  grup popular 
municipal. 

Continua el Sr. Pons explicant l'inici de l'activitat turística de “La Mostra de la vida tradicional de 1900” 
dient que naix de l'aposta personal dels veïns i associacions de Vilafamés, impulsada per l'Ajuntament, 
amb l'objectiu d'intentar que tots participen en l'organització i al mateix temps en la promoció turística. 
Els visitants, molts de municipis de la província, mengen i s'allotgen en els hotels del municipi. Este 
esdeveniment des del 2003 al 2007 es va finançar al 100% per l'Ajuntament, amb les despeses en 
publicitat incloses en el pressupost municipal i sempre amb un resultat econòmic de superàvit.  

El  mateix  regidor  segueix  dient  que  totes  estes  iniciatives  promocionals,  han  contribuït  al  fet  que 
Vilafamés siga en l'any 2015 un municipi  turístic;  que cada cap de setmana tinguem visitants;  que 
empresaris  jóvens inicien negocis  legalitzant  cases rurals  per  a l'allotjament  dels  turistes,  els  quals 
també mengen en els restaurants del poble cada vegada més especialitzats en gastronomia i donant un 
millor servei. 

Seguidament, el Sr. Pons manifesta que podran discutir per la quantitat, però l'aposta de l'Ajuntament 
pel turisme i la necessitat de seguir promocionant Vilafamés per l'economia local i per la gent implicada 
és fonamental, per això, inste a l'equip de govern perquè continue apostant pel turisme i la comunicació 
en benefici sempre del poble.                 

A continuació, el Sr. Torlá intervé dient que, després de revisar el Pla Estratègic de Turisme que va 
costar més de 12.000 euros, de totes les propostes que hi ha, s'han dut a terme molt poques; hi ha un 
llistat  de possibles actuacions sense cap o poc de cost,  que des que es va crear  el  Pla no s'han 
realitzat, com són crear juntes o senyalitzar els llocs turístics de la població; tampoc s'ha executat res 
amb  relació  al  turisme  esportiu,  rutes  senderistes,  rutes  cicloturístiques  i  d'espeleologia.  Per  tant, 
comenta que fer una despesa en publicitat de 120.000 euros sense tenir una base turística no és molt  
lògic, que s'hauria d'invertir primer en la base i després en la publicitat.  

Seguidament, el Sr. Gil manifesta que per al·lusions vol recalcar que l'equip de govern sí que està a 
favor de la comunicació i promoció del turisme, sempre de forma que la comunicació siga el resultat de 
la  transparència  que  volen  aconseguir  en  l'Ajuntament,  que  no  s'està  qüestionant  això,  sinó  el 
“despilfarro” que s'ha fet en les despeses de publicitat pel grup popular. Comenta que l'equip de govern 
està a favor de les Jornades Gastronòmiques, de la Mostra 1900, en la que ell participa activament, 
però que tot es pot dur a terme sense fer una despesa tan exagerada en publicitat i comunicació.

Intervé novament el Sr. Pons, dirigint-se al Sr. Torlá, dient que en l'any 2003 en el que es va començar 
l'aposta pel turisme en Vilafamés, encara que hi havien empreses interessades, no es va considerar 
convenient fer el Pla Estratègic de Turisme, perquè la població no tenia potencial ni sensibilitat i en 
primer lloc eren els veïns els que havien d'estar mentalitzats. Per tant, l'equip de govern va apostar per 
fer activitats culturals i esportives, les quals s'han de promocionar amb la publicació en els mitjans de 
comunicació. Després de la redacció del Pla, encara que el  turisme és una prioritat  en el municipi, 
comenta que hi ha moltes gestions més a realitzar en el poble i reconeix que s'han executat algunes 
coses  del  Pla  però  altres  actuacions  s'han  quedat  sense  fer.  Ofereix  l'ajuda  al  Sr.  Torlá  per  al  
desenvolupament del Pla i manifesta que sempre podrà començar la seua gestió en turisme amb una 
base feta des de fa 12 anys en què ja hi ha afluència turística en la població.    

23



Seguidament el Sr. Alcalde manifesta que, encara que hi haja diners en el pressupost, no és prioritari 
utilitzar-los sols en publicitat o turisme, hi han altres necessitats en el poble que també s'han d'atendre. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les vint hores del 
dia trenta de juliol de dos mil quinze, de tot això, com a Secretari accidental, done fe. 

 
Secretari-accidental,

(Document signat electrònicament)

Fco. Javier Moreno Gallego 
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