ESBORRANY ACTA

REGIDORS ASSISTENTS:
D. SERGIO TRILLES OLIVER
D. LLUÍS TORLÀ TENA
D. PABLO JUAN VERDOY
D. LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
Dª MARÍA LUISA TORLÁ BARRACHINA
NO ASSISTEIXEN:
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA
D. CARLOS PERIS SANAHUJA

-

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT

-

AJUNTAMENT PLE

-

PRIMERA CONVOCATÒRIA

-

DATA: 30 DE DESEMBRE DE 2016

-

HORA
HORES.

-

LLOC:
SALÓ
L'AJUNTAMENT.

CONVOCATÒRIA:
DE

PLENS

10:00
DE

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. Aprovació de la urgència.
2n. Aprovació, si escau, del canvi de l’activitat subvencionada sol·licitat pel “Club
Deportivo Taekwondo de Vilafamés”.
---------------------------------------------------------1r. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA.
Es ret compte de la motivació de la urgència de la sessió que s'assenyala en la
convocatòria i que a continuació es detalla:
Punt 2 – Necessitat d’aprovar el canvi de l’activitat dins de l’any en curs.
Vista la justificació anterior, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda apreciar la
urgència de la sessió.
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
SOL·LICITAT PEL “CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO DE VILAFAMÉS”.
Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 15 de desembre de 2016,
que a continuació es transcriu:
“Vista la solicitud de cambio de la actividad subvencionada presentada por el Club de
Taekwondo de Vilafamés, el día 30 de noviembre de 2016, registro de entrada núm.
3643, a quien se le concedió para el ejercicio 2016 una ayuda para “gastos de las
exhibiciones realizadas en Vilafamés”, manifestando que solicitan el cambio de la
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ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN

actividad por la “Gastos federación club”.
Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el Pleno junto con la
aprobación del Presupuesto 2016, por lo que debe ser este mismo órgano quien
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la
Concesión de Subvenciones se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
Aprobar el cambio de actividad solicitado por Club de Taekwondo de Vilafamés,
sustituyendo la actividad inicialmente subvencionada para el presente ejercicio por la
de “Gastos federación club”.
El Alcalde,
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.
Abel Ibáñez Mallasén”
Sotmetsa a votació la proposta d'acord presentada, resulta aprovada per unanimitat
dels assistents.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se,
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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.

El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
Signat: Agustí Peris Leonisa
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I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les deu
hores i cinc minuts del dia trenta de desembre de dos mil setze, del que, com a
Secretari, done fe.

