
 

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

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

 

-     SESSIÓ ORDINÀRIA

AJUNTAMENT PLE

PRIMERA CONVOCATÒRIA

DATA: 28 DE JULIOL DE 2016

HORA CONVOCATÒRIA: 19:00 HORES.

LLOC: SALÓ DE PLENS DE L'AJUNTAMENT.

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

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació actes de les sessions anteriors.

2n. Retre compte de correspondència i disposicions oficials rebudes.

3r. Retre compte de Resolucions de l’Alcaldia.

4t. Retre compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016.

5è. Retre compte de la retirada de l´escultura «Estàtua El Beso» de bronze fos de 
Juan  Bautista  Ripollés  de  1998  de  la  seua  ubicació  original,  enfront  de  l´edifici  
denominat «Centre Polifuncional».

6è. Aprovació, si escau, dies no lectius CEIP Sant Miquel curs 2016/2017.

7è.  Aprovació,  si  escau.  actes setmana cultural  i  programació  de festes  patronals 
agost 2016.

8è. Qüestions d’urgència.

9è.  Precs i Preguntes.

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

S'inicia la sessió amb un record per part del Sr. Alcalde, en nom de la Corporació, a 
Jordi,  un  exjugador  de  categories  inferiors  del  Club  de  futbol  Vilafamés,  mort 
recentment en un accident de trànsit a Benlloch, manifestant la condolença de tota la 
Corporació a la seua família. 

1r. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 

 



 

de maig de 2016, és aprovat per unanimitat.

Havent  donat  compte  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  extraordinària  urgent 
celebrada el dia 31 de maig de 2016,  resulta aprovat amb els vuit vots a favor del Sr. 
Alcalde, del Sr. Torlà, del grup socialista, dels Srs. Juan y Gil, del grup Triem Vilafamés 
–  Compromís,  i  dels  Srs.  Pons,  Tena,  Peris  y  la  Sra.  Torlá,  del  grup  popular,  i 
l'abstenció del Sr. Trilles, del grup socialista, que justifica en la seua no assistència a la 
sessió.

Havent  donat  compte  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  extraordinària  urgent 
celebrada el dia 7 de juliol de 2016, resulta aprovat amb els vuit vots a favor del Sr. 
Alcalde i dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista, dels Srs. Juan i Gil, del grup Triem 
Vilafamés – Compromís, i  dels Srs. Pons, Tena, i  la Sra. Torlá, del  grup popular,  i  
l'abstenció del Sr. Peris, del grup popular, que justifica en la seua no assistència a la 
sessió.

2n.  RETRE  COMPTE  DE  CORRESPONDÈNCIA  I  DISPOSICIONS  OFICIALS 
REBUDES.

Es ret compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes entre els dies 25 
de maig i 26 de juliol de 2016, el contingut del qual és conegut per haver estat de 
manifest amb els assumptes de l'ordre del dia.

La Corporació acorda donar-se per assabentada.

3r. RETRE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.

Es ret compte de les Resolucions de l'Alcaldia número 2016-334, de 24 de maig, a la 
2016-506, de 25 de juliol, acordant la Corporació donar-se per assabentada.

4t.  RETRE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  MOROSITAT  CORRESPONENT  AL 
SEGON TRIMESTRE DE 2016.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Tresoreria, Especial 
de  Comptes,  Educació  i  Associacionisme  de  data  21  de  juliol  de  2016,  que  es 
transcriu:

“2N.   RETRE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT  CORRESPONENT  AL  
SEGON TRIMESTRE DE 2016.

Es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de data 11 de juliol de 2016 que a  
continuació es transcriu:

“INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016

De  conformitat  amb  l'establit  en  l'article  4  de  la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de  
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emet el següent,

 



 

INFORME

PRIMER. La legislació aplicable a aquest expedient és la següent:

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

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

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

SEGON.  La  LLCM  estableix  que  el  seu  àmbit  d'aplicació  són  les  operacions  
comercials  realitzades  entre  les  empreses,  o  entre  empreses  i  l'Administració,  de  
conformitat amb el que es disposa en la TRLCSP.

TERCER.  Per  als  contractes  d'obra,  l'article  216.4  del  TRLCSP  indica  que 
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu de les obligacions reconegudes dins dels  
30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions. A partir del compliment  
d'aquest termini s'haurà d'abonar al contractista els interessos de demora. No obstant  
açò,  per  a  l'inici  d'aquest  còmput,  és  necessari  que  el  contractista  haja  presentat  
factura davant el  registre corresponent  en el  termini  de 30 dies des de la data de  
lliurament  efectiu  dels  béns  o  prestació  del  servei.  Si  es  presentara  després,  la  
meritació d'interessos no s'iniciarà fins a  transcorreguts 30 dies  de l'entrada en el  
registre corresponent.

L'Administració  haurà  d'aprovar  les  certificacions  dins  dels  30  dies  següents  al  
lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord en contrari. Aquest  
termini serà de 3 mesos per al cas de les certificacions finals (art. 235.1 del TRLCSP).

En les liquidacions regirà un termini especial al cas general fixat en l'article 216.4, que  
serà de 60 dies a partir de l'aprovació de la liquidació del contracte.

QUART.  Per  als  contractes  administratius  regirà  l'estipulat  en  l'article  216.4  del  
TRLCSP.  És a  dir,  30 dies  a partir  de la  data dels  corresponents documents que  
acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte. A partir del compliment  
d'aquest termini s'haurà d'abonar al contractista els interessos de demora. Igual que  
en les certificacions, per a l'inici del còmput de meritació d'interessos és necessari que  
el contractista haja presentat factura davant el registre corresponent en el termini de  
30 dies des de la data de lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. Si es  
presentara després, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts 30 dies  
de l'entrada en el registre corresponent.

L'Administració haurà d'aprovar els documents que acrediten la conformitat amb el  

 



 

que es disposa en el contracte dins dels 30 dies següents al lliurament efectiu dels  
béns o prestació del servei, excepte acord en contrari.

Pel que es refereix a les liquidacions, el termini de pagament serà de 30 dies a partir  
de la data de l'acta de recepció o conformitat, o la data de lliurament de la factura en el  
registre corresponent, si és posterior a aquella.

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

SISÈ. L'article 4 de la Llei 15/2010 especifica que els Tresorers o, en defecte d'açò,  
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el  
compliment  dels  terminis  de  pagament  de  les  obligacions,  que  inclourà  
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals  
s'estiga incomplint el termini. Sense perjudici de la seua possible presentació i debat  
en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als  
òrgans  competents  del  Ministeri  d'Economia  i  Hisenda  i  als  de  les  Comunitats  
Autònomes que tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.

Donant  compliment  a  aquest  precepte,  es  detalla  en  Annexos  a  aquest  Informe  
(lstmord_1, lstmord_2, lstmord_3 i lstmord_4) la següent informació corresponent al  
segon trimestre de l'exercici 2016:

a) Pagaments realitzats en el trimestre.

Dins del període legal de pagament Fóra del període legal de pagament 

114.460,91 € 114.992,56 €

b) Interessos de demora pagats en el trimestre.

Interessos de demora pagats en el període 

208,22 €*

* No figura en l’annex lstmord2 obtingut de l’aplicació SICALWIN, però és un import  
efectivament pagat d’interesos de demora (fase R operació n.º 2201600002938, d’1 de  
juny).
  
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

 



 

Dins del període legal de pagament a final  
del trimestre

Fóra  del  període  legal  de  pagament  al  final  del  
trimestre

68.412,87 € 2.917,98 €

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

Pendent de reconeixement de l'obligació

0 €

Document signat electrònicament a la data de la signatura.”

La Comissió  informativa  d'hisenda,  tresoreria,  especial  de  comptes,  educació  i  
associacionisme acorda quedar per enterada.”

La  Corporació  acorda  donar-se  per  assabentada  de  l'informe  de  morositat 
corresponent al primer trimestre de 2016, emés pel Secretari-Interventor amb data 11 
de juliol de 2016.

5è. RETRE COMPTE DE LA RETIRADA DE L´ESCULTURA «ESTÀTUA EL BESO» 
DE  BRONZE  FOS  DE  JUAN  BAUTISTA  RIPOLLÉS  DE  1998  DE  LA  SEUA 
UBICACIÓ  ORIGINAL,  ENFRONT  DE  L´EDIFICI  DENOMINAT  «CENTRE 
POLIFUNCIONAL»

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Tresoreria, Especial 
de  Comptes,  Educació  i  Associacionisme  de  data  21  de  juliol  de  2016,  que  es 
transcriu:

“3R. RETRE COMPTE DE LA RETIRADA DE L´ESCULTURA “ESTÀTUA EL BESO”  
DE BRONZE FOS DE JUAN BAUTISTA RIPOLLÉS DE 1998 DE LA SEUA UBICACIÓ  
ORIGINAL, ENFRONT DE L´EDIFICI DENOMINAT “CENTRE POLIFUNCIONAL”

Es ret compte de la Resolució d´Alcaldia Núm. 2016-422, de data 22 de juny, que a  
continuació es transcriu:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
 

Vista la intención de este Ayuntamiento de proceder en breve al inicio de las obras de  
remodelación de parque en C/ Ferrer Forns.

Visto que en el ámbito de las obras se encuentra la escultura, “Estatua El Beso” de  
bronce fundido de Juan Bautista Ripollés de 1998. 

 



 

Visto el acuerdo de Pleno de fecha 7 de mayo de 1998 por el que se aceptaba la  
donación de dicha escultura por parte de Luisa Oliver Mallasén y Eduardo-Wenley  
Palacios  Carreras,  quedando  condicionada  dicha  donación  a  que  si  algún  día  el  
Ayuntamiento decidiera retirarla de su ubicación frente al edificio denominado “Centro  
Polifuncional” para buscar otra ubicación que, al parecer de los donantes no fuese  
digno, la escultura pasaría a ser de su propiedad o de sus herederos.

Visto que es intención de este Ayuntamiento la colocación de la escultura referida en  
la rotonda de tráfico sita en la CV-160, en el punto kilométrico 12,2, ubicándose en el  
centro de la misma rotonda.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía Núm. 2016-328, de fecha 23 de mayo, se  
concedió un plazo de diez días a Luisa Oliver Mallasén y a Eduardo-Wenley Palacios  
Carreras, en su  condición de donantes de la escultura “Estatua El Beso” de bronce  
fundido de Juan Bautista Ripollés de 1998,  para que determinaran si  la  ubicación  
propuesta  (rotonda  de  tráfico  sita  en  la  CV-160,  en  el  punto  kilométrico  12,2,  
ubicándose en el centro de la misma rotonda) se consideraba una ubicación digna  
para la  referida escultura.  En dicha Resolución,  se advertía a los interesados que  
“...en caso de no considerarse adecuada la colocación de la escultura en la ubicación  
propuesta,  los  donantes  deberán  proceder  a  su  retirada  del  lugar  actual  por  sus  
propios medios en un plazo máximo de cinco días desde que comuniquen, mediante  
escrito  presentado  en  el  registro  de  entrada  del  Ayuntamiento,  su  rechazo  a  la  
ubicación propuesta.”

Visto  el  escrito  presentado  en  este  Ayuntamiento  por  Luisa  Oliver  Mallasén  y  
Eduardo-Wenley  Palacios  Carreras  en  fecha  1  de  junio  de  2016,  con  registro  de  
entrada  núm.  1756,  manifestando  que  el  nuevo  emplazamiento  propuesto  para  la  
“Estatua El Beso”  (rotonda de tráfico situada en la CV-160, en el punto kilométrico  
12,2, ubicándose en el centro de la misma rotonda) resulta inadecuado a su parecer y  
que por tanto, han dado la orden para que en el plazo de cinco días se proceda a su  
retirada del actual emplazamiento.

Visto el informe emitido por el Agente de Policía Local en fecha 17 de junio de 2016 en  
el que indica que  “...ha podido constatar que la “Estatua El Beso” ha sido retirada de  
su ubicación de Avda. Ferrer Forns.”

Visto que según dispone el artículo 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por  
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, las  
Corporaciones  locales  están  obligadas  a  formar  inventario  de  todos  sus  bienes  y  
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Asimismo, el art.  
34 de dicho texto legal  prevé que el  Pleno de la Corporación local  sea el  órgano  
competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y  
comprobación. 

Visto  que  la  Estatua  “El  Beso”  se  encuentra  inscrita  en  el  Inventario  de  Bienes  
Municipal, Epígrafe 3.01, valorada en 15.025 euros.

 



 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido  
en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de  
Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Dar cuenta al Pleno de la retirada de la  escultura “Estatua El Beso” de 
bronce fundido de Juan Bautista Ripollés de 1998 de su ubicación original, frente al  
edificio  denominado  “Centro  Polifuncional”,  por  considerar  Luisa  Oliver  Mallasén  y  
Eduardo-Wenley  Palacios  Carreras,  en  su  condición  de  donantes  de  la  citada 
escultura, que la nueva ubicación propuesta para esta escultura  (rotonda de tráfico 
situada en la  CV-160,  en el  punto kilométrico 12,2,  ubicándose en el  centro de la  
misma rotonda) resulta inadecuado a su parecer, ello atendiendo a lo previsto en el  
acuerdo de Pleno de fecha 7 de mayo de 1998.

 

SEGUNDO. Una vez que la presente Resolución sea tomada en consideración por el  
Pleno, iniciar el procedimiento para dar de baja del inventario de bienes municipal.

 

TERCERO. Notificar la presente Resolución a los interesados con  indicación de los  
recursos que resulten pertinentes.”

La Comissió  informativa  d'hisenda,  tresoreria,  especial  de  comptes,  educació  i  
associacionisme acorda quedar per enterada.”

La  Corporació  acorda  donar-se  per  assabentada  de  la  Resolució  d´Alcaldia  Núm. 
2016-422, de data 22 de juny, transcrita anteriorment.

6è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DIES  NO  LECTIUS  CEIP  SANT  MIQUEL  CURS 
2016/2017.

Es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'hisenda, 
tresoreria, especial de comptes,  educació i associacionisme de data 21 de 
juliol de 2016, que es transcriu:

“4.1 APROVACIÓ DIES NO LECTIUS CURS ESCOLAR 2016/2017 C.E.I.P. SANT 
MIQUEL

Es ret compte de la següent Proposta d´acord del Primer Tinent d´Alcalde de data 20  
de juliol de 2016, 

“De acuerdo con la propuesta de días no lectivos para el curso escolar 2016-2017  
presentada por el C.E.I.P. Sant Miquel el día 20 de julio de 2016 (registro de entrada  
núm.  2295),  la  Comisión  informativa  de  hacienda,  tesorería,  especial  de  cuentas,  
educación  y  asociacionismo,  por  unanimidad  propone  al  Pleno  la  adopción  del  

 



 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar la propuesta de días no lectivos para el curso escolar 2016-2017  
presentada por el C.E.I.P. Sant Miquel el día 20 de julio de 2016, siendo éstos los  
siguientes:

- 31 de octubre de 2016
- 9 de diciembre de 2016
- 24 de marzo de 2017

SEGUNDO.- Dese traslado a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte.”

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.

7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES SETMANA CULTURAL I PROGRAMACIÓ DE 
FESTES PATRONALS AGOST 2016.

Es ret compte del dictamen de la  Comissió Informativa d´Urbanisme, Festes i Noves 
Tecnologies de data 21 de juliol de 2016, que es transcriu:

“2. DICTAMEN SOBRE  APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ACTES DE LA SETMANA 
CULTURAL I FESTES PATRONALS AGOST 2016.

Vist  el  Programa de la  Setmana Cultural  i  de les Festes Patronals  2016 i  debatut  
l'assumpte, la Comissió informativa d'urbanisme, festes i noves tecnologies, amb els  
tres vots a favor del Sr. President, del Sr. Juan 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: 

PRIMERO. Aprobación actos semana cultural y fiestas patronales agosto 2016

“Setmana Cultural
Divendres 5 d’agost
18.00 h - Inauguració de l'exposició de pintura taurina a càrrec de Chusa d'Onda, a la  
sala Esteva de la Caixa Rural. Amb la col·laboració de l’ACT El Ratonero.
18.00 h a 19:00 h - Presentació de propostes econòmiques per a l’adjudicació de  
cadafals a la cambra agrària. 
18.30 h - Al local de les Mestresses de casa, inauguració de l’exposició dels treballs  
del curs de restauració de mobles. Estarà oberta al públic de 18.30 h a 20.30 h i fins al  

 



 

dia 11 d’agost. Amb la col·laboració de les Mestresses de casa.
19.00 h - Adjudicació de cadafals a la cambra agrària. 
21.00 h - Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Hi haurà cadires, taules i servei  
de barra. Amb la col·laboració de l’ACT 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 de l’AMPA CEIP Sant Miquel de  
Vilafamés.
00.00 h - Concert del grup Art Flamenc a la plaça de la Tanca. Durant el descans, IV  
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’ACT  El  
Ratonero.

Dissabte 6 d’agost
12.00  h  -  A la  plaça  Germanes  Mas,  VI  Concurs  de  paelles.  La  inscripció  podrà  
realitzar-se al Facebook de la Penya, contactant amb la Junta o aquest mateix dia a la  
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 Roberto i Diego. Amb la col·laboració de la  
penya taurina Les Culroges.
18.00 h - Concert de piano a càrrec d’Elvira Babiloni, a l’església de l’Assumpció. 

Diumenge 7 d’agost
08.30 h - A la plaça de la Font, recollida dels dorsals i camisetes de la marxa infantil  
ciclista a l’antic camp d’aviació.  Amb la col·laboració del Cudol Roig i patrocini de  
Rafael Galindo.
09.00 h - Inici de la marxa infantil ciclista a l’antic camp d’aviació. A l’arribada al camp  
hi haurà esmorzar. A la tornada hi haurà sorteig de premis entre tots els menuts que hi  
participen. Amb la col·laboració del Cudol Roig i patrocini de Rafael Galindo.
10.30 h a 13.00 h i de 17.00 h a 18.30 h – A la plaça de la Cooperativa, primera edició  
de Tir i arrossegament de la vila. Amb el patrocini de la Caixa Rural.
22.00 h - A la plaça la Tanca, cine d’estiu infantil amb la pel·lícula Hotel Transylvania 2,  
hi haurà roses per a tots els assistents. Amb el patrocini de Gas Natural.

Dilluns 8 d’agost
19.00 h - Xarrada-col·loqui al local multiús de la Caixa Rural de Vilafamés. Juan Pons:  
Alimentació  abans,  durant  i  després  de  la  pràctica  esportiva.  Emilio  Sáez  Soro:  
Corredor descalcista. L’aventura de córrer descalç. 13 maratons en un any.  Amb la 
col·laboració del Club de Muntanya Vilafamés.

Dimarts 9 d’agost
17.30 h a 19.30 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 21.00 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.
19.30 h - Taller i contacontes Pirata a la plaça Germanes Mas.

Dimecres 10 d’agost
19.00 h - Visita guiada al Quartijo realitzada per Xavier Allepuz, en commemoració  

 



 

dels 775 anys de la fundació de la vila. L’eixida serà des de la plaça de l’Ajuntament.

Dijous 11 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 font  (el  Club aportarà cervesa i  altres refrescs).  Punt  de 
trobada a la plaça de la Font. Tornada nocturna en dos itineraris alternatius (cadascú  
haurà de portar la seua pròpia llum). Recomanem dur també roba i calçat adequat. Els  
menors hauran d’anar acompanyats d’un adult. 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. 

Festes Patronals 2016
Divendres 12 d’agost
13.00 h - Anunci de les festes per als menuts amb una gran globotada. 
14.00  h  -  Anunci  oficial  de  les  festes  amb  una  gran  mascletada  a  càrrec  de  la  
Pirotècnica Tomàs a la plaça de la Font. A continuació volteig de campanes.
19.00 h - Inauguració de la segona exposició de fotògrafs locals “Objectiu Vilafamés”  
amb la temàtica patrimoni, en commemoració del 775 aniversari de la vila. L’horari de 
l’exposició serà els dies de bous de les 18.30 h. fins a les 21.00 h. Amb el patrocini de  
la Caixa Rural
22.30 h - Des de la plaça Germanes Mas, eixida en comitiva fins a la plaça de la Tanca  
d’autoritats i associacions, acompanyats per la banda de música. 
23.00 h - Acte de presentació de les Festes a la plaça la Tanca, amb el motiu central  
del  775  aniversari  de  la  carta  pobla.  Presentat  per  Núria  Vidal  Lliberós  i  amb  la  
intervenció  de  F.  Mateu  Bellés,  catedràtic  en  Geografia  Física,  especialitzat  en  
hidrogeomorfologia fluvial, paisatge i geografia històrica.
00.30 h - Ball  popular a la plaça la Tanca amb l’orquestra La Dama. I,  en acabar,  
discomòbil The End.

Dissabte 13 d’agost
08.00 h - Concentració dels cadafals a la plaça de la Cooperativa, per traslladar-los a  
poc a poc fins a la plaça de la Font per al seu muntatge. Es prega puntualitat. 
13.00 h. - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia  
de Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tàrrega.
A continuació,  desencaixonada d’un  bou  feréstec  amb nom Africano,  número 18 i  
guarisme 2 de la ramaderia de  Montes de Oca de Olvera (Cádiz). Patrocinat per la 
Comissió de Festes i l’Ajuntament de Vilafamés.
00.00 h - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.
01.00 h - Ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Fania. I, en acabar,  
discomòbil Bandalay. 

Diumenge 14 d’agost
13.00 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
19.00 h - Al parc Ferrer Forns, taller de percussió i batucada infantil per als menuts.
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.

 



 

01.30 h - Concert a la plaça de la Tanca del grup Ranamanca.  
A continuació, discomòbil The End.

Dilluns 15 d’agost
12.00 h - Missa solemne en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció. Es realitzarà una  
ofrena floral per part de les autoritats, associacions i veïns que així ho desitgen. 
12.30 h - Concentració a la plaça Germanes Mas per a la II torrà per colles.  
Després de dinar, discomòbil The End amb festa de l’espuma. Col·labora l'Associació  
de Joves.
18.00 h -  I  Carrera de Cotxes Bojos de la  vila,  l’eixida tindrà lloc a la  plaça Sant  
Ramon, baixarà pel carrer Sant Ramon fins al carrer Font d’en Jana.
21.30 h - Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Se celebrarà el  concurs de  
postres. El vi i la gasosa aniran a càrrec de la Comissió de Festes. Per tal de facilitar  
l’organització, tots els interessats hauran de comunicar l’assistència uns dies abans a  
qualsevol membre de la Comissió.
23.00 h -  Correfoc pels  carrers pròxims a la  Tanca,  a càrrec de Botafocs Ball  de  
Dimonis. Vegeu les notes.
00.00 h - A la plaça de la Tanca el musical Nuestros 70 El Musical.

Dimarts 16 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  guiada  pel  casc  antic,  eixida  des  de  la  plaça  la  Font,  amb  la  
col·laboració dels amics de l’ermita de Sant de Miquel
12.00 h - Missa solemne en honor al Santíssim Crist de la Sang. La celebració de la  
missa anirà acompanyada per la Rondalla Clàssica L’Ullastrar de l’Associació Cultural  
la Roca. A continuació, processó pels carrers habituals.
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 de la mateixa associació.
17.00 h - Al poliesportiu municipal de Vilafamés, final del torneig de futbol sala.
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 facilitar-la mitjançant un llapis de memòria USB a la Comissió de Festes.  
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.  
Patrocinat per l’acadèmia Espai d’estudi i bocateria El Morral. En acabar, es repartiran  
els premis del concurs de pintura i fotografia realitzat durant la setmana cultural. 
A continuació, Mini-disco. 
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 facilitar-la mitjançant un llapis de 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 per les bodegues Mayo García.
00.30 h - Ball a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Centauro. Al descans se  
celebrarà el concurs de disfresses d’adults. Durant el segon descans, es celebrarà el  
ball del farolet, patrocinat per Regals Gonell. I, en acabar, discomòbil Bandalay.

 



 

Dimecres 17 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.
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.
19.00  h  -  En  el  parc  Ferrer  Forns,  espectacle  de  màgia  “La bella  maga”  per  als  
menuts.
20.00 h - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Señorito, número 111, guarisme  
2, de la ramaderia de José Luis Pereda (Huelva). Patrocinat per la penya taurina Les  
Culroges. 
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant  
Antoni, giraran per a  tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça la Font, traca caramel·lera per als menuts.
00.00 h - Embolada del bou exhibit durant la vesprada. 
01.00  h  -  Concurs  d’emboladors  amb  bous  de  la  ramaderia  Jaime  Tàrrega.  Hi  
participaran els emboladors de Borriol, Anglesola/Benassal i Vistabella.
03.00 h - Jonegada de la ramaderia Jaime Tarrega. Sonoritzada per la xaranga Tot al  
Vol

Dijous 18 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.
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.
19.00 h - En el parc Ferrer Forns, taller artístic per als menuts.
20.00 h - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Paciente, número 90, guarisme 2,  
de la  ramaderia  d’hereus de José Cebada Gago (Cadis).  Patrocinat  per  la  Penya  
Taurina Vilafamés. 
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant  
Antoni, giraran per a tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça de la Font, traca caramel·lera per als menuts.
00.00 h - Embolada del bou exhibit durant la vesprada.
01.00 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.
01.30 h - A la plaça de la Tanca, Nit de Remember amb el DJ Josel (Arsennal), DJ  
Paco Moliner (The Planet) i DJ Manolo (Arsennal).

Divendres 19 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.
18.00 h - Gran vesprada taurina amb les millors vaques de la ramaderia de Vicente  
Domínguez de Funes (Navarra). Patrocinat per l’ ACT El Ratonero.
19.00  h  -  En  el  parc  Ferrer  Forns,  teatre  infantil  “Bagul  de  contes”  del  Projecte  
caravana per als menuts.
20.00 h -  Exhibició del bou Maldito,  número 2 guarisme 3 de la ramaderia de Vicente 
Domínguez de Funes (Navarra). Patrocinat per l’ ACT El Ratonero.
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant  
Antoni, giraran per a tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça de la Font, traca caramel·lera per als menuts.

 



 

00.00  h  -  Embolada del bou  capó  Sicario,  número  2  guarisme  2 de  la  ramaderia 
de Vicente Domínguez de Funes (Navarra). Patrocinat per l’ ACT El Ratonero.
01.00 h - A la plaça de la Tanca, Nit temàtica “personatges de televisió” amb l’actuació  
de l’orquestra Matrix. I, en acabar, discomòbil Bandalay. 

Dissabte 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.
18.00 h -  Tercera jornada del concurs de ramaderies,  amb la ramaderia d’ Alberto  
Garrido de la Torre d'Embessora.
20.00 h - Espectacle de Tauro-Màgia
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant  
Antoni, giraran per a tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h -  A la  plaça de la  Font,  traca caramel·lera per  als  menuts.  A continuació,  
carretó infantil. 
00.00 h - Embolada d’un bou de la ramaderia de Jaime Tarrega.
01.00 h  -  A la  plaça de la  Tanca,  actuació  de l’orquestra  Montesol. I,  en  acabar,  
discomòbil The End.

Diumenge 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 - Quarta jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de la Paloma  
de Xaló (Alacant).
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant  
Antoni, giraran per a tornar a la plaça de la Font. 
00.00 h - Gran traca final de festes amb el següent recorregut: plaça del Ventorrillo, av.  
Fabián Ribes, plaça de la Font fins a l’església de l’Assumpció.
A continuació, castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnica Tomás.

SEGUNDO. En el caso de que el Sr. Alcalde o los responsables de la Comisión de  
Fiestas fueran demandados por accidentes acaecidos como consecuencia de actos 
incluidos en el Programa de Fiestas aprobado por el Ayuntamiento, éste asumiría los  
gastos de defensa judicial y las posibles indemnizaciones en lo que no fuera cubierto  
por la correspondiente póliza de seguro.”

Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Trilles, com a regidor de festes, explicant 
els canvis que s'han produït  en  la  programació  respecte  als anys anteriors,  per a 
intentar  diversificar  i  que  tots  puguen  gaudir  d'unes  millors  festes,  destacant  la 
programació infantil durant tots els dies, la carrera de cotxes bojos i un musical. També 
comenta que darrere de tot hi ha molt de treball, més que res per regularitzar totes les 
aportacions econòmiques, com són les dels cadafals, la publicitat  dels llibres de la 
programació i la seua venda o la barra del bar de festes, fent un projecte d'activitat, 
d'aquesta  manera  si  es  produïra  algun  incident,  la  responsabilitat  de  l'ajuntament 
estaria coberta.

A continuació, intervé el Sr. Pons del grup popular manifestant que els membres del 
seu grup van tindre reunió ahir i també esperaven la participació del Sr. Alcalde però, 
segurament, no va poder acudir. Continua dient que discrepen sobre l'activitat de la 
jonegada i passa a llegir el següent text:

 



 

«Desde el grupo popular queremos trasladar nuestro total apoyo a todas las personas  
que desinteresadamente van a colaborar durante estas fiestas formando parte de la  
comisión,  empresas  colaboradoras  y  patrocinadores  que  con  su  esfuerzo  aran  
posibles  nuestras fiestas patronales. Estamos totalmente de acuerdo con el 99% de  
todos los actos programados para nuestras fiestas, culturales, deportivos, infantiles,  
tercera edad, taurinos etc. Pero desde el grupo popular no entendemos la inclusión en  
la programación de la becerrada, acto que en su día se retiró por el riesgo que supone  
para  el municipio y que en los últimos años la mayoría de los pueblos han retirado de  
su programa de fiestas,  no tiene ningún sentido cargar  a  todos los colaboradores  
taurinos y al  mismo alcalde de una responsabilidad innecesaria y muy arriesgada,  
dado que el control de los menores durante ese acto es complejo y muy delicado, por  
mucha  voluntad  que  se  pueda  poner  no  es  suficiente  para  controlar  a  todos  los  
participantes que actúan, gobernar no es tener a toda la gente contenta y todo no vale  
en  política, la responsabilidad del gobierno es velar por el buen funcionamiento y  
seguridad de todos los actos y en este caso no entendemos  porque el equipo de  
gobierno incluye este acto irresponsable  y que carga de una gran responsabilidad al  
ayuntamiento y a todo los colaboradores que esa noche tendrán que participar para  
mantener el orden y el control de los menores de 16 años que tienen prohibida la  
entrada en el recinto. Como hemos recordado anteriormente el gobierno del partido  
popular retiró este acto por responsabilidad, hasta hoy en ningún pleno que se ha  
aprobado la programación de fiestas nunca el partido socialista pidió su inclusión y  
lógicamente entendemos que eran muy conscientes del riesgo que este acto supone  
para el municipio y en especial para su alcalde, máximo responsable de los festejos  
taurinos. Desde la responsabilidad que tenemos  desde el grupo popular,  instamos al  
equipo de gobierno y en especial  a  nuestro alcalde a que retire la becerrada del  
programa de fiestas.
 

Muchas gracias.”

 
En contestació al Sr. Pons, el Sr. Trilles comenta que si en alguna cosa es caracteritza 
l'actual equip de govern, és per la responsabilitat, posant per exemple la gestió de la 
barra de festes, que fins ara es feia de forma il·legal  o la de la ludoteca, que no era de 
propietat municipal el local on s'exercia l'activitat fins ara.  

Respecte a la jonegada, comenta el Sr. Trilles que és com qualsevol altre acte taurí, 
que es pot realitzar tant pel matí, per la vesprada com per la nit i que és completament  
legal, si fos al contrari, no s'haguera programat. També esmenta que resulta estrany 
que, sent  el  grup popular un defensor dels bous, estiguen en contra d'aquest  acte 
taurí.

Seguidament,  el  Sr.  Pons  intervé  novament  dient  que  l'exhibició  del  ramat  no  és 
il·legal, però la responsabilitat recau totalment en l'alcalde que és qui ha de vetlar per 
què els menors d'edat no entren en el recinte taurí; continua dient que efectivament, el 
grup popular és un partit taurí i tot i això, durant el període en què va ser l'alcalde no 
va permetre que es fera la jonegada per responsabilitat i que la seua intervenció en 
aquest punt no és negativa sinó que és pensant en els 1900 veïns de Vilafamés i en la 
responsabilitat penal que té l'alcalde en aquest acte, motiu pel qual els membres del 
grup popular demanen que es retire exclusivament l'acte de la jonegada del programa 
de festes.

 



 

Replica  novament  el  Sr.  Trilles dient  que el  Sr.  Pons ha d'estar  confós perquè un 
menor no pot estar en cap acte taurí, ni per la vesprada ni per la nit i segueix dient que 
no es pot comparar amb la jonegada que es feia abans, perquè aleshores era a les 
8:00 del matí d'un divendres, després de tota la nit de festa i ara està programada per 
a les 3:00 del matí d'un dimecres, després del concurs d'emboladors, la qual cosa és 
totalment diferent, a més a més s'ha gestionat amb els col·laboradors taurins i no té 
per què haver-hi cap problema.

Intervé  el  Sr.  Alcalde  manifestant  que  és  cert  que  la  responsabilitat  recau  amb 
l'Alcalde, però és sabut per tots que cada any s'aprova pel Ple junt amb la programació 
de festes, que la responsabilitat passa a l'Ajuntament; continua dient que resulta més 
perillós l'acte de l'entrada i eixida del ramat perquè és un recinte obert a tot el públic o 
l'acte del bou embolat en el qual és bou corregut i és més fàcil l'accés d'algun menor 
que en la jonegada, la qual es fa en un recinte menut, tancat i controlat, amb bous 
jovenets que no representen tant de perill. 

El  Sr.  Pons,  intervé  novament  insistint  en  el  fet  que  el  que  promou  l'acte  és 
l'Ajuntament  i  com els  animals  són  menuts,  s'incite  a  què  participen  els  menors, 
resultant difícil de controlar i sent una responsabilitat molt gran, per això els membres 
del grup popular,  igual que en molts pobles, van retirar en el seu dia l'activitat i ara  
s'abstindran en la votació.

Novament,  intervé  el  Sr.  Alcalde  dient  que  el  Sr.  Pons  està  posant  en  dubte  la 
responsabilitat dels pares dels menors, que són qui han de controlar als fills i repeteix 
que la jonegada es fa en un recinte tancat i més controlat que en altres actes taurins 
com són l'entrada i eixida del ramat o el bou embolat i que l'activitat està emparada per 
la legalitat.  
  
A continuació, el Sr. Trilles comenta que amb l'abstenció els membres del grup popular 
no sols deixen d'aprovar l'acte de la jonegada sinó tota la programació de les festes, 
cosa que també recalca el Sr. Juan, el qual reprova que els membres del grup popular 
hagen esperat fins a aquest Ple per a manifestar el seu desacord i comenta també que 
igual de perillós és l'acte de la jonegada com els bous embolats, bous de plaça o les 
corregudes de vaquetes que es feien fa alguns anys, on també podia entrar algun 
menor a la plaça. 

Continua el Sr. Trilles dient que va passar la programació de festes a la Sra. Torlá fa 15 
dies perquè els membres del grup popular la revisaran i manifestaran la seua opinió   i  
poder distribuir el programa aquest cap de setmana, però van esperar fins ahir per a 
manifestar la seua opinió i ja no es podia retardar la impressió del llibre.  

Seguidament, la Sra. Torlá intervé manifestant que efectivament va rebre la informació 
ara fa 15 dies, però no és que no feren cas sinó que ella li va dir al Sr. Trilles que el  
seu grup tenia  una reunió i  li  donaria la  contestació el  divendres següent,  però la 
resposta del Sr. Trilles va ser que no es podia esperar, també en les reunions de les 
Comissions informatives, els membres del grup popular van plantejar la possibilitat de 
convocar una reunió en cas de necessitar més informació sobre la programació.

Replica  novament  el  Sr.  Trilles  dient  que  en  15  dies  tenien  temps  suficient  els 
membres del grup popular, per a manifestar la seua opinió i esperar a l'últim dia abans 
del  Ple  per  a  fer  la  reunió  no era  el  més adequat,  comenta  que hagueren  pogut 
plantejar-la en més temps i comunica que el Programa ja està imprés i que es repartirà 
a partir de demà.

 



 

Finalment, el Sr. Alcalde confirma que aquest any, la programació es va entregar al 
grup de l'oposició 15 dies abans, mentre que quan governava el  grup popular,  els 
membres del grup socialista s'assabentaven de la programació el mateix dia que es 
portava al Ple per a la seua aprovació, per tant, comenta que no té res a veure una 
gestió amb l'altra.

Sotmesa a votació la proposta d'acord referida es registra el següent resultat:

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

- Vots en contra: Cap.

- Abstencions: Quatre, dels Srs. Pons, Tena i Peris i de la Sra. Torlá, del grup popular.

Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda aprovar la proposta d'acord 
continguda en el dictamen transcrit.

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

8è. QÜESTIONS D’URGÈNCIA.

No es presenta cap assumpte amb aquest caràcter.

9è.  PRECS I PREGUNTES.

Intervé el Sr. Pons fent al·lusió a la nota de premsa que va publicar l'actual equip de 
govern respecte a l'IBI i comenta que la revisió cadastral es va aplicar en l'any 2005 i 
la  seua  duració  era  de  10  anys,  aplicant  anualment  l'augment  establert  per  llei. 
Continua dient que a principis de 2015 l'equip de govern del grup popular va sol·licitar 
al Cadastre la revisió dels valors cadastrals perquè s'actualitzaren els preus actuals, 
lògicament a la baixa per la rebaixa de preus dels últims anys i  que s'aplicaven a 
principis de 2016, primer any que acaba l'augment de l'IBI i per Llei ja es pot aplicar la 
rebaixa amb els valors actualitzats.

Seguidament, dirigint-se al Secretari accidental, li pregunta el Sr. Pons si és correcte 
l'esmentat.

 



 

Intervé el Sr. Secretari accidental explicant que per part del Cadastre es va contestar 
que no corresponia canviar la valoració perquè estava ajustada als valors de mercat.

A continuació, el Sr. Pons pregunta al Sr. Alcalde quines són les gestions que s'han dut 
a  terme  des  de  l'equip  de  govern  per  a  rebaixar  l'IBI,  atès  que  per  Llei  ja  venia 
establerta la disminució de l'impost i havien passat ja els 10 anys.

Respon el Sr.Trilles, com a regidor d'urbanisme, dient que la rebaixa ha sigut a nivell  
nacional  i  l'equip  de  govern  ha  de  gestionar  un  pressupost  amb  una  disminució 
d'ingressos de 180.000 euros.

Explica seguidament el Sr. Alcalde que l'Ajuntament s'haguera pogut negar a aplicar la 
rebaixa, perquè no era obligat per Llei, però que des de l'equip de govern es va decidir  
aplicar-la  i  gestionar  el  pressupost  municipal  amb  una  deducció  considerable 
d'ingressos.

Continua preguntant el  Sr. Pons on està la rebaixa que els membres de l'equip de 
govern van publicar en el Pacte del Batle, si ve donat per Llei i igualment s'ha d'aplicar. 

Intervé el Sr. Juan manifestant que la disminució de l'IBI era per Llei nacional i no era  
obligació, però en Vilafamés, l'equip de govern va decidir fer la rebaixa perquè era bo 
per als veïns, al contrari que en altres pobles on governa el partit popular, en els que 
es va mantenir el que hi havia. 

Continua preguntant el Sr. Pons, què haguera fet l'equip de govern si la proposta per 
Llei no haguera existit, contestant el Sr. Juan que es podia revisar el percentatge que 
correspon a l'Ajuntament, però en aquest cas no ha sigut necessari fer-ho.

Intervé novament el Sr. Trilles manifestant que el tipus que s'estava aplicant en molts 
immobles del 0'50 i no del 0'40, replicant el Sr. Pons que fou perquè en el seu dia es 
va aplicar un augment del 0'40 al 0'50 per Llei. 

Continua  el  Sr.  Pons  dient  que  el  tema  dels  diners  és  molt  susceptible,  que  els 
ciutadans agraeixen les rebaixes, que el grup popular va demanar la rebaixa en el  
2015,  que  és  una  qüestió  de  Llei  i  no  de  partits  polítics  i  que,  en  definitiva, 
independentment de qui governara, l'IBI s'haguera rebaixat en el 2016.

Intervé el Sr. Juan manifestant que si l'equip de govern actual haguera continuat amb 
la  idea  de  l'estalvi  de  l'anterior  equip  i  no  fer  cap  servei  per  al  poble,  s'haguera 
mantingut l'IBI que hi havia, hi hauria més ingressos però no es gastarien i pel contrari, 
ara  els  contribuents  paguen  menys  i  s'ajustarà  el  pressupost  per  a  l'  any  vinent. 
Comenta que respecte a les plusvàlues, que són moltes, es millorarà i s'actualitzarà el 
servei als ciutadans i per una banda es perdrà però es guanyarà per l'altra, una gestió 
que abans no es feia.

Seguidament, el Sr. Alcalde intervé per a manifestar, per al·lusió al comentari del Sr. 
Pons,  que la  notícia  publicada feia  referència  a  la  gestió  municipal  d'un  equip  de 
govern, no era res polític ni d'un partit ni l'altre.

A continuació, intervé la Sra. Torlá preguntant al Sr. Gil, com a regidor de cultura, en 
quina situació es troba la tramitació de l'Escut i la Bandera municipals.

El  Sr.  Gil  contesta que s'ha fet  el  disseny del  nou Logotip del  Municipi,  en el  que 

 



 

queden representats tots els elements comuns que donen valor a la Vila, com són, la 
Torre del Castell del segle IX; les quatre barres com a símbol de la Corona d'Aragó, 
com a Vila Reial que era Vilafamés en l'Edat mitjana i la Corona, representativa per 
una banda de les Pintures rupestres i també de la promoció turística que es va fer de 
Vilafamés denominada «La Mirada interior», del segle XX. Sent en l'actualitat la imatge 
del poble que s'ha intentat que siga moderna i al mateix temps respectuosa amb la 
nostra història.

Continua la Sra. Torlá dient que el Logotip no té res a veure amb l'Escut ni la Bandera, 
que en l'actualitat Vilafamés continua sense tenir aprovat ni escut ni bandera.

Respon el Sr. Gil que respecte al tema de l'heràldica, no s'ha fet cap altra gestió, atés 
que s'han considerat altres temes més prioritaris i necessaris per a la població. 

La  Sra.  Torlá  s'interessa  seguidament  pel  tema  del  trànsit  en  el  casc  antic  de  la 
població, manifestant que després de presentar vàries mocions per part de l'equip de 
l'oposició i  sol·licitar reunions amb l'equip de govern, s'ha assabentat per casualitat 
què en el  carrer  Diputació  no  es  pot  estacionar  i  comenta  que estaria  bé que es 
convocara una reunió per a tota la Corporació per tractar aquest tema, reprovant a 
l'equip  de  govern  que,  ja  que  es  consideren  un  govern  transparent,  s'obliden 
contínuament  de  què  els  membres  del  grup  popular  també  formen  part  de  la 
Corporació municipal que és elegida per tot el poble.

Intervé el Sr. Alcalde manifestant que la gestió correspon a l'equip de govern, que és la 
seua responsabilitat i que estan oberts a qualsevol proposta que puguen fer des del 
grup de l'oposició, explica que estan treballant en el tema perquè millore la imatge del 
poble, començant pels carrers més estrets del cas antic, com és el carrer Diputació. 

A continuació se suscita una discussió entre els membres del grup de govern i la Sra. 
Torlá  amb motiu de comparar la  forma de gestionar aquest  i  altres temes tant  de 
l'actual equip de govern com de l'anterior equip del grup popular.

La Sra. Torlá continua preguntant com s'ha fet l'adjudicació de la plaça d'aparellador.

Explica  el  Sr.  Secretari  accidental  que havia  finalitzat  el  contracte  de serveis  amb 
Vicent Gavara, anterior aparellador municipal, i es va fer un expedient de contractació 
negociat sense publicitat amb tres candidats.

Seguidament, el Sr. Alcalde passa a explicar que en primer lloc es va comunicar a tots 
els aparelladors de la població i soles li va interessar a una persona, per tant, es va fer  
l'oferiment  a  dues  més  de  fora  de  la  població,  seguint  el  procediment  legal  que 
correspon.

La  Sra.  Torlá  insisteix  en  el  fet  que  havent-hi  gent  de  la  població,  abans  de  fer 
l'oferiment a persones de fora, s'haguera d'haver insistit a les del poble.

Intervé el Sr. Juan confirmant que es va convidar a participar als del poble i comenta 
que si soles estava interessada una persona i com a mínim havien d'haver-hi tres, no 
hi havia més remei que convidar a dues de fora.

Ratifica el mateix el Sr. Trilles manifestant que en van mantenir reunions amb els que 
tenien la carrera acabada del poble i sols interessà a una persona, també pregunta si 
l'equip del grup popular, fa quatre anys va tenir en compte a la gent del poble quan es 

 



 

va cobrir la plaça.

Respon el Sr. Pons dient que fa quatre anys les persones que ara podien del poble, no 
tenien encara la carrera acabada.

Seguidament, comenten el Sr. Juan i el Sr. Trilles que també va passar el mateix amb 
la contractació de l'enginyer, es va fer l'oferiment en primer lloc a una persona que hi 
havia de la població i no li va interessar, per tant també es va convidar a persones de 
fora.

La Sra. Torlá esmenta, per al·lusió a un comentari  anterior del Sr. Alcalde sobre la 
programació de festes, que durant els quatre anys que ella ha sigut regidora de festes 
ha entregat la programació a l'equip de l'oposició amb temps suficient per a revisar-la, 
inclòs, recorda que la Sra. Babiloni la va felicitar en Ple per fer-ho així.

El Sr. Alcalde comenta que la presentava a la Comissió Informativa, dos dies abans del 
Ple i el Sr. Trilles recorda que en una ocasió es va presentar la programació per a la 
seua aprovació al Ple per urgència, cosa que no és presentar-la abans. 

Replica la Sra. Torlá que per això es fa tot, per a millorar-se cada vegada.

A continuació, intervé el Sr. Tena preguntant si hi ha prevista alguna actuació en La 
Basseta.

Contesta  el  Sr.  Alcalde que es fa  el  servei  de neteja  periòdic  i  es va demanar  la 
subvenció  dels  PPOiS  que  en  un  principi  la  van  denegar,  està  recurrida  en  via 
contenciós-administrativa i farem el projecte previst per a La Basseta.

El Sr. Tena comenta que hi han dos embornals del clavegueram embossats en La 
Basseta i també s'interessa per les gestions sobre la M.A.T.

Explica el Sr. Alcalde que en van traslladar totes les al·legacions a la Subdelegació del 
Govern i no hi ha cap resposta fins ara. 
  
Seguidament, el Sr. Peris comenta que hi ha zones en el poble a les que no ha arribat 
encara la primera edició del  BIM i  prega que es tinga en compte per a la segona 
edició. 
 
Intervé el Sr. Gil expressant la seua sorpresa i manifesta que el BIM ha d'arribar a tot 
el poble, per tant, agraeix al Sr. Peris que ho comunique i demana disculpes dient que 
es tindrà en compte a l'hora de fer la distribució per al pròxim BIM.    

El Sr. Alcalde ratifica l'esmentat pel Sr. Gil dient que es tindrà en compte per al pròxim 
butlletí.

I  sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les 
dèneu hores trenta quaranta-cinc minuts del dia vint-i-huit de juliol de dos mil setze, del 
que, com a Secretari accidental, done fe.

El Secretari-Interventor acctal.,
(Document signat electrònicament)
Fco. Javier Moreno Gallego
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