Ajuntament de Vilafamés

ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
AJUNTAMENT PLE

REGIDORS ASSISTENTS:
D. SERGIO TRILLES OLIVER
D. LLUÍS TORLÀ TENA
D. PABLO JUAN VERDOY
D. LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
D. JOSÉ FRANCISCO PONS MARTÍNEZ
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA
D. CARLOS PERIS SANAHUJA

PRIMERA CONVOCATÒRIA
DATA: 26 D'AGOST DE 2015
HORA CONVOCATÒRIA: 11:00 HORES.
LLOC:
SALÓ
DE
L'AJUNTAMENT.

PLENS

DE

NO ASSISTEIX:
Dª MARÍA LUISA TORLÁ BARRACHINA
SECRETARI-INTERVENTOR:
D. AGUSTÍ PERIS LEONISA

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. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió.
2n. Aprovació, si escau, de l'expedient de Crèdits Extraordinaris 2/2015 CE.
3r. Aprovació, si escau, de l'expedient de Suplement de Crèdits 2/2015 SC.
---------------------------------------------------------PRIMER. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Es ret compte de la motivació de la urgència de la sessió que s'assenyala en la
convocatòria i que a continuació es detalla:
Punt 2n. Necessitat de sol·licitar la subvenció per a la remodelació del camp de futbol
municipal i d'executar les obres dins dels terminis que estableix la convocatòria
d'ajudes per a instal·lacions esportives municipals del Consell Superior d'EsportsReial Federació Espanyola de Futbol.
Punt 3r. Atendre pagaments pendents i les finalitats que s'indiquen en l'expedient del
suplement de crèdits al més prompte possible.
Vista la justificació anterior, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda apreciar la
urgència de la sessió.
SEGON. APROVACIÓ, SI
EXTRAORDINARIS 2/2015 CE.

ESCAU,

DE

L'EXPEDIENT

DE
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ACTA

Ajuntament de Vilafamés
Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 25 d'agost de 2015, que a
continuació es transcriu:
“Es ret compte de la modificació de crèdits núm. 2/2015 CE (expt. 961/2015), en la
qual es proposa la concessió de crèdits extraordinaris en el Pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de l'Alcaldia de 25 d'agost de 2015 i redactat conforme al
previst en els articles 177.2 i 177.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i en l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Tractant-se de dotar pressupostàriament crèdits per a despeses específiques i
determinades que no puguen demorar-se fins a l'exercici següent, en mancar de crèdit
en el pressupost vigent, serà procedent la concessió de crèdits extraordinaris
conforme al previst en els articles 177 del citat Text Refós, i 35 a 38, tots dos
inclusivament, del també citat Reial decret i altra documentació complementària.
Els crèdits extraordinaris en les aplicacions pressupostàries que es detallen en la
memòria de l'Alcaldia, es concedeixen pels següents motius:

Vist l'informe del Secretari - Interventor, de data 25 d'agost de 2015, sobre la
normativa aplicable i el procediment a seguir, i l'informe de la mateixa data emès
també pel Secretari-Interventor relatiu a l'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària en el qual conclou que “... havent resultat de la comparació
entre els capítols 1 a 7 d'ingressos i de despeses, inclosa la modificació proposada, un
dèficit de 595.321,14 euros, el resultat obtingut és d'incompliment, en tant que amb
base als càlculs detallats en el present informe NO es compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària. En conseqüència l'Ajuntament haurà d'ajustar la despesa pública per a
garantir que al tancament de l'exercici no s'incompleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària (art. 18 de la LOEPSF). De mantenir-se aquesta situació en la
liquidació de l'exercici, segons l'especificat en l'article 21.1 de la LOEPSF, s'haurà de
formular un pla economicofinancer que permeta en un any el compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària, amb el contingut mínim especificat en el punt 2
de l'esmentat article.”.
Tenint en compte que, d'acord amb el criteri expressat per la Sotsdirecció General
d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals, és admissible la tramitació dels
expedients de modificació pressupostària atenent a les normes exclusivament
pressupostàries de cara a la seua aprovació per l'òrgan competent.
Vist tot l'anterior, apreciada expressament la impossibilitat de demorar a exercicis
posteriors les despeses específiques i determinades que motiven els crèdits
extraordinaris, i d'acord amb els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i 35 a 38, tots dos inclusivament, del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
1r. Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 2/2015 CE (expt. 961/2015),
concedint crèdits extraordinaris en les següents aplicacions pressupostàries:
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- Executar en el camp de futbol municipal les obres necessàries per a l'obtenció de la
llicència d'activitat.

Ajuntament de Vilafamés
Aplicació
pressupostàri
a

Denominació

342 63901 Remodelació de les instal·lacions esportives del camp de futbol
municipal.
Total modificacions per crèdits extraordinaris

Import

341.225,00 €
341.225,00 €

2n. Finançar les expressades modificacions amb baixes en les següents aplicacions
pressupostàries:
Aplicació
pressupostàri
a

Denominació

342 63900 Adequació camp futbol municipal per a instal·lació de gespa
artificial
Total baixes

Import

341.225,00 €
341.225,00 €

3r. Exposar al públic l'aprovació inicial en el Tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua
publicació en aquest, posant a la disposició del públic la corresponent documentació,
durant el termini de la qual, els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple.
4t. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant el citat
període no s'hagueren presentat reclamacions.

Obert del debat de l'assumpte, el Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Juan, com a regidor
d'hisenda, el qual explica que la consignació pressupostària inicial era per a instal·lació
de camp de gespa artificial, però en comprovar que no interessava fer-lo perquè es
quedaria menut i no s'adequava a les necessitats, es gestionarà en una primera fase
la llicència d'activitat i control de seguretat, el canvi de vestuaris i accessos a
minusvàlids i, per tant, es canviarà la denominació de la partida pressupostària.
També explica que la motivació de la urgència ve donada perquè es pot demanar una
subvenció de la Federació de Futbol per al finançament d'esta primera fase, que acaba
el termini l'1 de setembre i també podrem demanar amb posterioritat la subvenció per
a la segona fase d'instal·lació de la gespa artificial.
Seguidament, intervé el Sr. Pons manifestant que els membres del grup popular
votaran a favor. Demana una reunió amb els tècnics municipals per a comprovar,
després de tots els canvis explicats, com quedarà clarament el projecte i comenta que
les subvencions de la Federació Espanyola de Futbol exigeixen un termini d'execució
de les obres que està sobre un any des de la concessió de la subvenció, pel que
demana a l'equip de govern s'assegure bé del fet que es podran complir tots els
terminis establerts, ja que en una altra ocasió no es va poder accedir a la subvenció de
la Federació per no poder complir el termini d'execució.
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Document signat electrònicament a la data de la signatura.”

Ajuntament de Vilafamés
El Sr. Juan respon al Sr. Pons dient que l'equip de govern no ha informat prèviament
als membres del grup popular sobre el contingut del nou projecte perquè l'arquitecte
l'ha acabat de redactar sols fa tres dies. Respecte a l'execució, comunica que la
subvenció de la Federació es tramita quan l'obra està començada, per tant no hi haurà
problema en complir el termini d'execució establert.
Intervé novament el Sr. Pons per recalcar que sols demana que hi haja molta celeritat
en el control i, en el cas que no es concedisca la subvenció, també l'Ajuntament podria
executar el projecte perquè hi ha prou pressupost municipal.
Seguidament, el Sr. Torlà comunica que el pròxim dilluns, el Club de Futbol Vilafamés
celebrarà una reunió en el local de la Caixa Rural, a la que assistirà l'arquitecte
redactor per a informar sobre el nou projecte, convidant als membres de la Corporació
a la mateixa.
Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, resulta aprovada per unanimitat
dels assistents.
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.
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE
CRÈDITS 2/2015 SC.

“Es ret compte de la modificació de crèdits núm. 2/2015 SC (expt. 962/2015), en la
qual es proposa la concessió de suplements de crèdit en el Pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de l'Alcaldia de 25 d'agost de 2015 i redactat conforme al
previst en els articles 177.2 i 177.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i en l'articule 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Tractant-se de dotar pressupostàriament crèdits per a despeses específiques i
determinades que no puguen demorar-se fins a l'exercici següent, en ser el crèdit
existent insuficient i no poder ser objecte d'ampliació, serà procedent la concessió de
suplements de crèdit conforme al previst en els articles 177 del citat Text Refós, i 35 a
38, tots dos inclusivament, del també citat Reial decret i altra documentació
complementària.
Els suplements en les aplicacions pressupostàries que es detallen en la memòria de
l'Alcaldia, es concedeixen per a augmentar la consignació d'algunes aplicacions
pressupostàries, atès que en les mateixes la consignació existent no és suficient per al
reconeixement de les corresponents obligacions, pels següents motius:
- Dotar amb consignació suficient diverses aplicacions pressupostàries del capítol II
per a atendre diverses despeses, tant ja presentats a l'Ajuntament com a efectuar en
el present exercici.
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Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 25 d'agost de 2015, que a
continuació es transcriu:

Ajuntament de Vilafamés
- Augmentar la subvenció municipal prevista inicialment per a l'Associació Comissió de
Festes.
- Augmentar la consignació prevista per a l'execució de les obres de reforma de local
planta baixa edifici polifuncional per a adaptació a consultori mèdic provisional, de
conformitat amb la Memòria valorada redactada per l'arquitecta municipal amb data 25
d'agost.
- Augmentar la consignació de l'aplicació destinada a mobiliari urbà per a l'adquisició
de cobrecontenidors.
Vist l'informe del Secretari - Interventor, de data 25 d'agost de 2015, sobre la
normativa aplicable i el procediment a seguir, i l'informe de la mateixa data emès
també pel Secretari-Interventor relatiu a l'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària en el qual conclou que “... havent resultat de la comparació
entre els capítols 1 a 7 d'ingressos i de despeses, inclosa la modificació proposada, un
dèficit de 595.321,14 euros, el resultat obtingut és d'incompliment, en tant que amb
base als càlculs detallats en el present informe NO es compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària. En conseqüència l'Ajuntament haurà d'ajustar la despesa pública per a
garantir que al tancament de l'exercici no s'incompleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària (art. 18 de la LOEPSF). De mantenir-se aquesta situació en la
liquidació de l'exercici, segons l'especificat en l'article 21.1 de la LOEPSF, s'haurà de
formular un pla economicofinancer que permeta en un any el compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària, amb el contingut mínim especificat en el punt 2
de l'esmentat article.”.

Vist tot l'anterior, apreciada expressament la impossibilitat de demorar a exercicis
posteriors les despeses específiques i determinades que motiven els suplements de
crèdits, i d'acord amb els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i 35 a 38, tots dos inclusivament, del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
1r. Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 2/2015 SC (expt. 962/2015),
concedint suplements de crèdit en les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació
Denominació
pressupostària
1532 21001 Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures: vies públiques i altres
454 21005
920 21209
342 21300

Import
15.000,00 €

Reparacions, manteniment i conservació de camins
veïnals
Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i
altres construccions: oficines municipals i uns altres.

35.000,00 €

Reparació, manteniment i conservació de
maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge de les
instal·lacions esportives

2.000,00 €
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Tenint en compte que, d'acord amb el criteri expressat per la Sotsdirecció General
d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals, és admissible la tramitació dels
expedients de modificació pressupostària atenent a les normes exclusivament
pressupostàries de cara a la seua aprovació per l'òrgan competent.

Ajuntament de Vilafamés
432 2260200
330 2260900

Publicitat, propaganda i promoció turística del
municipi
Activitats culturals

10.000,00 €

340 2260901

Activitats esportives

432 2260902

Mostra de la Vida Tradicional Vilafamés 1900

14.175,00 €

432 2260903

Jornades Gastronòmiques

18.000,00 €

171 2270005

Treballs de jardineria

4.500,00 €
9.000,00 €

8.000,00 €

338 48004

Aportació Associació Comissió de Festes per a
organització orquestres Festes Patronals

35.200,00 €

150 62501

Adquisició de mobiliari urbà

6.500,00 €

312 63205

Reforma local planta baixa edifici polifuncional per a
adaptació a consultori mèdic provisional

2.800,00 €

Total modificacions per suplement de crèdits

163.175,00 €

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

Import

334.226.09.05 Curs internacional de guitarra de Vilafamés

950,00 €

1532.619.01

Asfaltat i condicionament de vorera tram Av. Barceló

28.000 €

1532.619.02

Condicionament zona enderrocament consultori en
Pl. Germanes Mas

30.000 €

1532.619.03

Asfaltat i condicionament tram C/ Sant Antoni

10.000 €

1532.619.04

Asfaltat i condicionament tram C/ Colón

10.000 €

1532.619.05

Asfaltat i condicionament tram C/ Carreró

10.000 €

336.622.02

Reconstrucció de dependència en el Castell

342.632.04

Reforma vestuaris polidesportiu

342.639.00

Adequació camp futbol municipal per a instal·lació de
gespa artificial
Reparació murs de l'Hospital

336.682.00
Total baixes

1.610 €
42.000 €
29.465,00 €
1.150 €
163.175,00 €

3r. Exposar al públic l'aprovació inicial en el Tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua
publicació en aquest, posant a la disposició del públic la corresponent documentació,
durant el termini de la qual, els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple.
4t. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant el citat
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Aplicació
pressupostària

Ajuntament de Vilafamés
període no s'hagueren presentat reclamacions.
Document signat electrònicament a la data de la signatura.”
Obert del debat de l'assumpte, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Juan, el qual passa
a explicar les motivacions de les modificacions proposades dient:
- Respecte a la partida “Reparacions, manteniment i conservació de camins veïnals”,
que estem a agost i l'import de 5.000 euros és poc, pel que es passen 35.000 euros a
esta partida. Comenta que s'han utilitzat 15.000 euros aproximadament, en la
reparació de camí d'entrada a La Foia i que l'actual equip de govern considera que no
era necessari perquè hi ha més camins per arreglar.
- Respecte a la partida “Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions: oficines municipals i uns altres”, que s'adequaran dues oficines de
l'edifici de l'antiga Cambra Agrària per a instal·lar aules de l'Escola de música.
- Respecte a les partides “Publicitat, propaganda i promoció turística del municipi”,
“Activitats culturals” i “Activitats esportives” que s'han de complementar per a poder
efectuar les activitats programades fins a acabar l'any.
- Respecte a la partida “Mostra de la Vida Tradicional Vilafamés 1900”, que la situació
actual estava en -14.175 euros, que no s'ha fet la previsió d'una activitat que se
celebra tots els anys i que per tant s'ha de complementar en quasi 15.000 euros.
- Respecte a la partida “Jornades Gastronòmiques”, que s'ha d'augmentar en 18.000
euros perquè hi ha un deute de 8.000 euros aproximadament de les Jornades de l'any
passat i 10.000 euros que es preveuen de despesa per a les Jornades d'este any.

Continua dient el Sr. Juan que este any s'ha fet un gran esforç per a aconseguir que es
paguen tots els deutes de les festes de l'any passat, que el 60 % de la subvenció
d'este any, 26.000 euros, va ser destinat a pagar despeses pendents de les festes de
2014 i encara quedaran pendents aproximadament 20.000 euros que haurà d'assumir
la comissió de festes d'este any, pel que s'hauran de fer les modificacions en les
partides pressupostàries que siga necessari, quedant tot liquidat, i així poder començar
les festes de l'any vinent a zero.
També manifesta el regidor d'hisenda que s'ha intentat que tota la gestió de les festes
es faça pública, per al que s'han incrementat en l'IVA corresponent algunes factures a
diferència dels anys anteriors.
- Respecte a la partida “Reforma local planta baixa edifici polifuncional per a adaptació
a consultori mèdic provisional”, que l'arquitecta va pressupostar 7.500 euros per a
adequar el local, però s'ha realitzat obra per més import del pressupostat, per tant s'ha
d'augmentar la partida per la diferència de preu. Comenta que si l'empresa va acceptar
el pressupost, hauria d'haver facturat pel mateix import sense cap augment.
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- Respecte a la partida “Aportació Associació Comissió de Festes per a organització
orquestres Festes Patronals”, que des del nou equip de govern i comissió de festes, es
pretén que cada any, després que acaben les festes, es paguen totes les despeses.

Ajuntament de Vilafamés
Seguidament, explica el Sr. Juan que la previsió és que abans d'acabar l'any s'haurà
fet el trasllat del consultori i l'enderrocament de l'edifici actual, per al que hi ha un
pressupost de 24.000 euros.
Continua el mateix regidor dient que tot el detallat representa una modificació en les
partides de 163.000 euros, però que no és tot el que l'Ajuntament té pendent de pagar.
Que l'import de les factures pendents fins al mes de juny és de 250.000 euros i que
s'intentaran pagar totes, de manera que quede tot liquidat. Finalitza dient que la
intenció de l'actual equip de govern és que d'ara endavant, les factures es paguen en
el termini d'un mes o mes i mig com a molt tard.
Intervé seguidament el Sr. Pons per a manifestar que les modificacions
pressupostàries són necessàries per a la gestió municipal, que els membres del grup
popular votaran a favor perquè, per més que es vulga portar al dia els comptes, l'equip
que governe està obligat a fer-les per a gestionar correctament el pressupost. També
comenta que tant de bo en l'exercici 2016 no hi haja cap modificació de crèdits però si
s'ha de fer, el seu grup la votarà a favor per a facilitar sempre la gestió econòmica
municipal.
També pregunta el Sr. Pons al Sr. Trilles, quines factures de la Comissió de Festes de
2014 estan pendents de pagar, responent el Sr. Trilles que hi havia pendent de pagar
30.000 €; que de la subvenció municipal per a festes de 2015 s'han pagat 26.000 € i
dels diners de les festes d'enguany 4.000 €, quedant pendent la factura de Talía de
15.700 euros i una disco mòbil de 700 euros.

A continuació, intervé el Sr. Gil manifestant que està d'acord amb l'ajustament
comptable que es planteja de 163.000 € i explica que en la Partida “Reparacions,
manteniment i conservació d'infraestructures: vies públiques i altres” de 15.000 € està
prevista la reparació d'un mur en la part nord de l'antic Hospital, que està actualment
en situació de perill, tant per a les persones com per al deteriorament general de la
zona.
Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, resulta aprovada per unanimitat
dels assistents.
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.
I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les
onze hores quinze minuts del dia vint-i-sis d'agost de dos mil quinze, del que, com a
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Pregunta el Sr. Pons si l'import de la factura de Talía s'ha reclamat al segur, responent
el Sr. Trilles que d'acord a les informacions del Sr. Secretari, des de l'Ajuntament no
es pot pagar la factura, la qual ha d'anar a càrrec de la Comissió de festes, però el
tomador del segur és l'Ajuntament i la factura està a nom de la Comissió, per tant, està
prevista una reunió amb la Gestoria Cuevas, que va gestionar l'assegurança, per a
estudiar una solució per al problema que hi ha plantejat.

Ajuntament de Vilafamés
Secretari, done fe.
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
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