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HORA CONVOCATÒRIA: 19:00 HORES.

-

LLOC:
SALÓ
L'AJUNTAMENT.

DE

PLENS

DE

Prèvia convocatòria a aquest efecte i comprovada per Secretaria l'existència del
quòrum necessari, el Sr. Alcalde va declarar oberta la sessió passant a conèixer-se del
següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació acta de la sessió anterior.
2.- Retre compte de correspondència i disposicions oficials rebudes.
3.- Retre compte de Resolucions de l’Alcaldia.
4.- Aprovació, si escau, del sometiment a informació pública del document de
modificació puntual núm. 7 del P.G.O.U. i del Document Inicial Estratègic.
5.- Aprovació, si escau, de la comanda de gestió per a instruir atestats per accidents
de circulació dins del casc urbà a la Subdelegació del Govern.
6.- Aprovació, si escau, de la constitució del Consell Municipal de Cultura.
7.- Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de Crèdits Extraordinaris 1/2016 CE.
8.- Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de Suplement de Crèdits 1/2016 SC.
9.- Aprovació inicial, si escau, de la Ordenança Fiscal Municipal Reguladora de la Taxa
per ocupació de domini públic amb instal·lació d'empostissats o «cadafales» en Pl. La
Font per a festejos taurins Festes Patronals Agost.
10.- Retre compte de la Resolució núm. 2016-166, de 14 de març, per la que s´aprova
el marc pressupostari 2017-2019.
11.- Retre compte de la Resolució núm. 2016-183, de 21 de març, per la que s´aprova
la liquidació del pressupost 2015.
12.-Qüestions d’urgència.
13.- Precs i Preguntes.
---------------------------------------------------------Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 4DFJQMPRK7EH9PC5FDWH3X5Q4 | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 47

Francisco Javier Moreno Gallego ( 1 de 1 )
Técnico de Administración General
Data Signatura : 24/05/2016
HASH: 25d187fb83a100316dacf1704c69fa02

ACTA
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1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28
de gener de 2016, és aprovat per unanimitat.
2n. RETRE COMPTE DE CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
REBUDES.
Es ret compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes entre els dies 26
de gener de 2016 i 29 de març 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 2016-137, de 26 de gener, a la
2016-187, de 29 de març, acordant la Corporació donar-se per assabentada.
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
DOCUMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL P.G.O.U. I DEL DOCUMENT
INICIAL ESTRATÈGIC.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d´Urbanisme, Festes i Noves
Tecnologies de data 22 de març de 2016, que es transcriu:

Visto que por este Ayuntamiento se está tramitando la aprobación de la modificación del
Plan General, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de octubre de 2015 sobre el procedimiento
administrativo a seguir para llevar a cabo la modificación puntual nº 7 del P.G.O.U. de
Vilafamés.
Visto que se remitió al Servicio Territorial Urbanismo de Castellón, Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio un ejemplar en formato papel y en formato
papel de la Modificación Puntual Núm. 7 del PGOU y del Documento Inicial Estratégico,
redactados ambos por la Arquitecta Municipal en fecha 19 de octubre de 2015, a los
efectos de que elaborara y remitiera al Ayuntamiento el documento que corresponda.
Visto que en fecha 24 de febrero de 2016, con registro de entrada núm. 670, se ha
recibido el Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha 9 de febrero de
2016, por el que resuelve emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE en
el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de la
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«2n. DICTAMEN SOBRE SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
DOCUMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL PGOU I DEL DOCUMENT
INICIAL ESTRATÈGIC.
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modifcación puntual nº 7 del P.G.O.U. de Vilafamés (Castellón), de acuerdo con los
criterios del Anexo VIII de la LOTUP, por no tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, correspondiendo continuar la tramitación de la Modificación conforme a su
normativa sectorial.
Vistos los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como el artículo 53.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, la Comisión informativa de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, por
unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Someter a información pública, por un período de 45 días, el documento de
Modificación Puntual Núm. 7 del PGOU y del Documento Inicial Estratégico, redactados
ambos por la Arquitecta Municipal en fecha 19 de octubre de 2015, de conformidad con las
formalidades previstas en el artículo 57.1.a) en relación con el 53 ambos de la L.O.T.U.P. A
tales efectos se publicarán los correspondientes anuncios de información pública en el
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en el tablón de edictos municipal y en un diario
no oficial de amplia difusión en la localidad, y se deberá insertar igualmente dicho anuncio
en la página web municipal.
SEGUNDO.- Consultar a las administraciones públicas que pudieran verse afectadas y
solicitar los informes de carácter sectorial preceptivos conforme a la normativa de
aplicación, así como informe a las empresas suministradoras de los servicios públicos.
TERCERO.- Una vez emitidos los informes indicados en el dispositivo anterior, introducir
en la modificación puntual las rectificaciones que, en su caso, requieran tales informes así
como el resultado de la información pública, procediendo a la aprobación de la misma,
salvo que tales rectificaciones comporten cambios de carácter sustancial, supuesto en el
que deberá someterse a un nuevo periodo de información pública por plazo de 20 días.

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita el Ple acorda aprovar la
mateixa per unanimitat dels assistents, la qual cosa suposa la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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.

5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMANDA DE GESTIÓ PER A INSTRUIR
ATESTATS PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ DINS DEL CASC URBÀ A LA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, Agricultura,
Medi Ambient, Aigua i Sector Productiu de data 22 de març de 2016, que es transcriu:
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CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos
para el cumplimiento del presente Acuerdo.»
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«2N. DICTAMEN SOBRE LA COMANDA DE GESTIÓ PER A INSTRUIR ATESTATS
PE ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ DINS DEL CASC URBÀ A LA SUBDELEGACIO
DEL GOVERN.
Visto el art. 53.1.c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, según el cual los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer, entre otras,
las funciones de: “Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco
urbano.”
Visto que por parte de esta Corporación se estima que el Ayuntamiento dispone de
escasos medios materiales y humanos para poder hacer frente a la tramitación
correcta de los atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano ya
que únicamente cuenta con un agente de policía local, y en base a la posible opción
de delegar dicha tramitación a favor de la Sudelegación de Gobierno en Castellón, por
parte del Agente de Policía Local se emitió informe en fecha 11 de marzo de 2016 en
el que se indica que “...habiendo hablado personalmente con Subdelegación de
Gobierno de Castellón, informan que no hay ningún inconveniente para poder inicial y
llevar a cabo el procedimiento de la delegación de dicha competencia. Que por todo lo
anteriormente expuesto, y al haber un solo efectivo de Policía Local en el municipio,
se considera oportuno realizar la delegación de dicha competencia, ya que de este
modo se conseguiría tener cubierto este servicio las 24 horas del día los 7 días de la
semana por la Guardia Civil de Tráfico, independientemente de que Policía Local
atendiera los accidentes de tráfico ocurridos estando esta de servicio.”
Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de marzo de 2016 que a continuación se
transcribe:

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 14 de
marzo de 2016, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el
siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Los Municipios, como Administraciones Públicas que son, ejercen
competencias en las materias comprendidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su redacción dada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Así, vemos que en dicho artículo se cita como competencia municipal la de "Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano" -(letra g)-,
cuya regulación se lleva a cabo por medio de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
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“INFORME DE SECRETARÍA

Ajuntament de Vilafamés
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre -TRLTSV-.
El art. 53.1.c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, según el cual los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer, entre otras, las
funciones de: “Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco
urbano.”
El Artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicos y Procedimiento Administrativo Comú, regula la
Encomienda de gestión, disponiendo lo siguiente:
“1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público
podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de
los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o
en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales
acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las
que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión
encomendada.
4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre
ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades
Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos
insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este artículo no
será de aplicación cuando la realización de las actividades enumeradas en el apartado
primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado,
ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de
contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta
naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con
sujeción al derecho administrativo.”

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

Codi Validació: 4DFJQMPRK7EH9PC5FDWH3X5Q4 | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 47

3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de derecho
público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos
que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los
órganos o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalización de la
encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia en el
Diario oficial correspondiente.
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SEGUNDO.- Debe tenerse en cuenta que el carácter general e irrenunciable de la
competencia, consagrado en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
así como el principio de autonomía local, reconocido en el artículo 137 de la
Constitución, obligan a interpretar de modo restrictivo los supuestos en los que deba
aplicarse la previsión del artículo 15 citado, por lo que su aplicación se podrá efectuar
en base a las siguientes circunstancias:
a) Deben darse "razones justificadas o por insuficiencia de los servicios", debidamente
acreditadas. En el expediente que nos ocupa, el Agente de Policía Local ha emitido
informe justificando la carencia de medios de este Ayuntamiento para instruir
atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
b) Es necesaria una solicitud de la Entidad local, que incluya acuerdo adoptado con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación -de conformidad con el art. 47.2 c) LRBRL-, debidamente publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, y al que deberá hacerse referencia en toda instrucción
de atestado que se realice por "sustitución”.
TERCERO.- Dicha encomienda deberá circunscribirse únicamente a la instrucción de
atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano de Vilafamés.
CUARTO.- Respecto a la fórmula más idónea, se estima oportuno optar por la vía de
encomienda de gestión en lugar de optar por un convenio de colaboración, dada la
insuficiencia de recursos municipales que permitan dar cobertura a las peticiones de
otra Administración en un convenio de colaboración.
No obstante, por la Corporación se acordará lo que se estime más conveniente.

Conforme, el Secretario-Interventor, a la fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Fdo. Agustín Peris Leonisa”
Visto lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, la Comisión Informativa de gobernación, agricultura, medio
ambiente, agua y sector productivo, con los tres votos a favor del Sr. Presidente, del
Sr. Trilles, del grupo socialista, y del Sr. Gil, del grupo Triem Vilafamés – Compromís, y
la abstención del Sr. Tena, del grupo popular, propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Encomendar la gestión de la tramitación de instrucción de atestados por
accidentes de circulación dentro del casco urbano de Vilafamés, a favor de la
Subdelgación de Gobierno en Castellón.
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El Técnico de Administración General, a la fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Fdo. Francisco Javier Moreno Gallego
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SEGUNDO. Solicitar a la Subdelegación de Gobierno en Castellón que acepte de
modo expreso la presente encomienda de gestión.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario, o a quien legalmente le
sustituyan, para la firma de cuantos documentos sean precisos para ejecutar este
acuerdo.
CUARTO. Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Castellón.»
Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per
unanimitat, acorda la seua aprovació.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se,
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan
que l'haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala del
Contencios-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, així com en els
articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que es poguera
interposar.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Patrimoni, BIC,
Comunicació, Transparència, Benestar Social i Igualtat de data 22 de març de 2016,
que es transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE
CULTURA.
Visto que los Consejos Sectoriales canalizan la participación de los ciudadanos y de sus
asociaciones en los asuntos municipales.
Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Vilafamés, en sesión celebrada el 3 de diciembre
de 2015, acordó la creación del Consell Municipal de Cultura de Vilafamés cuya finalidad
será canalizar la participación de los ciudadanos en los asuntos municipales referentes a
dicha materia.
Visto que en el BOP de Castelló Núm. 11 de fecha 26 de enero de 2016 se publicó el
anuncio de aprobación definitiva del Consell Municipal de Cultura de Vilafamés.
Visto el artículo 4 del Reglamento del Consell Municipal de Cultura de Vilafamés, relativo a
los miembros que compondrán dicho órgano.
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6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE
CULTURA.
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Visto que desde el Ayuntamiento se invitó a formar parte del Consell Municipal de Cultura
de Vilafamés a todas las asociaciones inscritas en el registro municipal de entidades.
Visto los escritos presentados en este Ayuntamiento por D. Longinos Gil Púertolas, en su
condición de Concejal de Cultura, en fecha 18 de febrero de 2016, con registros de
entrada núm. 618 y 619, respectivamente, en los que comunica las personas que, a título
individual, han manifestado su voluntad de formar parte del Consell Municipal de Cultura
de Vilafamés, teniendo en cuenta su reconocida valía personal en el campo de la cutura y
considerándose que por su formación, actividad o experiencia, su aportación puede ser
importante para el funcionamiento de este Organismo.
Vistos los escritos presentados en este Ayuntamiento por diversas asociaciones
manifestando su voluntad de formar parte del Consell Municipal de Cultura así como los
datos del representante de su entidad, y su suplente.

Por todo ello, la Comisión informativa de cultura, patrimonio, BIC, comunicación,
transparencia, bienestar social y igualdad, por unanimidad, propone al Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Constituir el Consell Municipal de Cultura de Vilafamés de la forma que se
especifica a continuación:
a) Presidente: D. Longinos Gil Puértolas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vilafamés.
b) Vicepresidente nombrado por el Alcalde: D. Lluís Torlà Tena, Concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Vilafamés.
b) Representantes de cada grupo político municipal:

Titular: D. Sergio Trilles Oliver
Suplente:D. Abel Ibáñez Mallasén
Del grupoTriem Vilafamés-Compromís
Titular: D. Pablo Juan Verdoy
Del grupo popular
Titular: Dª. María Luisa Torlà Barrachina
Suplente:D. Carlos Peris Sanahuja
c) Asociaciones inscritas en el registro municipal de entidades:
.- Club Ciclista Cudol Roig:
Titular: Ivan Rambla Saura.
Suplente: José Machado García.
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Del grupo socialista
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.- AMPA C.E.I.P. Sant Miquel:
Titular: Nuria Andreu Martí.
Suplente: Gregori Ibáñez Valero.
.- Asociaciación Amics de L´Ermita de Sant Miquel:
Titular: Rubén Safont Claret.
Suplente: Cristina Gallego Oliver.
.- Club d´Esports de Muntanya de Vilafamés:
Titular: Santiago García Bardoll.
Suplente: David Gómez Vives.
.- Associació d´Amics del Casc Antic de Vilafamés:
Titular: Sara Guimerà Molinos.
Suplente: Ana Portal Nieto.
.- Asociación de Jubilados y Pensionistas San Miguel:
Titular: Ricardo Baldayo Suller.
Suplente: Manuel Ibáñez Llansola.
.- Asociación Devots de la Mare de Deu de Lledó:
Titular: Andrés Renau Vilar.
Suplente: Cristina Adsuara Tirado.
.- Asociación Comissió de Festes de Vilafamés:
Titular: Isabel Nebot Valero.
Suplente: Mónica Fornals Gil.

e) Técnico del Ayuntamiento en calidad de asesor:
Xavier Allepuz Marzá.
f) Personas, a título individual, de reconocida valía personal en el campo de la cultura
que por su formación, actividad o experiencia se considera que su aportación pueda
ser importante para el funcionamiento del Consell Municipal de Cultura:
.- Alejandro Gómez Vives.
.- Amparo Domínguez Villarrubia.
.- Claudia Trilles Porcar.
.- Cristian Palau Tena.
.- Ester Seguer Cebollada.
.- Francisco Grande Grande.
.- Inés Forcada Gil.
.- Jesús Llopis Martínez.
.- Josep Joan Miralles Torlà.
Ajuntament de Vilafamés
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d) Trabajador del Ayuntamiento que actuará como Secretario del Consell:
Titular: Fco. Javier Moreno Gallego, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento.
Suplente: Agustí Peris Leonisa, Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

Ajuntament de Vilafamés
.- Juan Carlos Vizoso Corbel.
.- Manuel Bernat Castillo.
.- Marta Trilles Villamón.
.- Vicent Varella Beltrán.
.- Alejandro Verdoy Torlà.
.- Araceli García Monfort.
.- Francesc Xavier Mallasén Puchol.
.- Raúl Puchol Guinot.
.- Tomás Capdevila Llansola.
.- Vicente Álvarez Rubio.
.- Rafael Blasco Andreu.
.- Julia Castillo Trilles.”
Per D. Longinos Gil Puértolas, com a regidor de Cultura, es va presentar esmena amb
data 31 de març de 2016, amb registre d´entrada núm. 946, per a afegir a llistat de
persones que formen part del Consell Municipal de Cultura a:
.- Francesc Xavier Latorre Arrufat.
.- Máximo Belenguer Seguer.
Sotmesa a votació l´esmena presentada, el Ple, per unanimitat dels
assistents, acorda la seua aprovació.
Els membres del Grup Popular comenten que també tenen intenció de presentar una
esmena, però no l'han registrada per escrit, motiu pel que s'acorda que la presenten
en forma per al pròxim Ple.
Una vegada incorporada l'esmena al dictamen, el Ple, per unanimitat dels
assistents, acorda la seua aprovació.

“ÚNICO.- Constituir el Consell Municipal de Cultura de Vilafamés de la forma que se
especifica a continuación:
a) Presidente: D. Longinos Gil Puértolas, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vilafamés.
b) Vicepresidente nombrado por el Alcalde: D. Lluís Torlà Tena, Concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Vilafamés.
b) Representantes de cada grupo político municipal:
Del grupo socialista
Titular: D. Sergio Trilles Oliver
Suplente:D. Abel Ibáñez Mallasén
Del grupoTriem Vilafamés-Compromís
Ajuntament de Vilafamés
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En conseqüència el Ple de l'Ajuntament va acordar el següent:

Ajuntament de Vilafamés
Titular: D. Pablo Juan Verdoy
Del grupo popular
Titular: Dª. María Luisa Torlà Barrachina
Suplente:D. Carlos Peris Sanahuja
c) Asociaciones inscritas en el registro municipal de entidades:
.- Club Ciclista Cudol Roig:
Titular: Ivan Rambla Saura.
Suplente: José Machado García.
.- AMPA C.E.I.P. Sant Miquel:
Titular: Nuria Andreu Martí.
Suplente: Gregori Ibáñez Valero.
.- Asociaciación Amics de L´Ermita de Sant Miquel:
Titular: Rubén Safont Claret.
Suplente: Cristina Gallego Oliver.
.- Club d´Esports de Muntanya de Vilafamés:
Titular: Santiago García Bardoll.
Suplente: David Gómez Vives.
.- Associació d´Amics del Casc Antic de Vilafamés:
Titular: Sara Guimerà Molinos.
Suplente: Ana Portal Nieto.

.- Asociación Devots de la Mare de Deu de Lledó:
Titular: Andrés Renau Vilar.
Suplente: Cristina Adsuara Tirado.
.- Asociación Comissió de Festes de Vilafamés:
Titular: Isabel Nebot Valero.
Suplente: Mónica Fornals Gil.
d) Trabajador del Ayuntamiento que actuará como Secretario del Consell:
Titular: Fco. Javier Moreno Gallego, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento.
Suplente: Agustí Peris Leonisa, Secretario-Interventor del Ayuntamiento.
e) Técnico del Ayuntamiento en calidad de asesor:
Xavier Allepuz Marzá.
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.- Asociación de Jubilados y Pensionistas San Miguel:
Titular: Ricardo Baldayo Suller.
Suplente: Manuel Ibáñez Llansola.

Ajuntament de Vilafamés
f) Personas, a título individual, de reconocida valía personal en el campo de la cultura
que por su formación, actividad o experiencia se considera que su aportación pueda
ser importante para el funcionamiento del Consell Municipal de Cultura:

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.
7è. APROVACIÓ INICIAL, SI
EXTRAORDINARIS 1/2016 CE.

ESCAU,

DE

L'EXPEDIENT

DE

CRÈDITS

Previa ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de la proposta d'acord de l´Alcaldia de data
23 de març de 2016 que es transcriu:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Ajuntament de Vilafamés
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.- Alejandro Gómez Vives.
.- Amparo Domínguez Villarrubia.
.- Claudia Trilles Porcar.
.- Cristian Palau Tena.
.- Ester Seguer Cebollada.
.- Francisco Grande Grande.
.- Inés Forcada Gil.
.- Jesús Llopis Martínez.
.- Josep Joan Miralles Torlà.
.- Juan Carlos Vizoso Corbel.
.- Manuel Bernat Castillo.
.- Marta Trilles Villamón.
.- Vicent Varella Beltrán.
.- Alejandro Verdoy Torlà.
.- Araceli García Monfort.
.- Francesc Xavier Mallasén Puchol.
.- Raúl Puchol Guinot.
.- Tomás Capdevila Llansola.
.- Vicente Álvarez Rubio.
.- Rafael Blasco Andreu.
.- Julia Castillo Trilles.
.- Francesc Xavier Latorre Arrufat.
.- Máximo Belenguer Seguer.”
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Se da cuenta de la modificación de créditos núm. 1/2016 CE (expte. 308/2016), en la
que se propone la concesión de créditos extraordinarios en el Presupuesto del vigente
ejercicio, tramitado por orden de la Alcaldía de 27 de abril de 2015 y redactado
conforme a lo previsto en los artículos 177.2 y 177.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el articulo 37.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Tratándose de dotar presupuestariamente créditos para gastos específicos y
determinados que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, al carecer de
crédito en el presupuesto vigente, será procedente la concesión de créditos
extraordinarios conforme a lo previsto en los artículos 177 del citado Texto Refundido,
y 35 a 38, ambos inclusive, del también citado Real Decreto y demás documentación
complementaria.
Los créditos extraordinarios en las aplicaciones presupuestarias que se detallan en la
memoria de la Alcaldía, se realizan por los siguientes motivos:
Ejecutar las obras y contratar los servicios que se detallan en las aplicaciones
presupuestarias que se relacionan a continuación.

Visto el informe del Secretario - Interventor, de fecha 23 de marzo de 2016, sobre la
normativa aplicable y el procedimiento a seguir, y el informe de la misma fecha emitido
también por el Secretario-Interventor relativo a la evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria en el que concluye que “... habiendo resultado
de la comparación entre los capítulos 1 a 7 de ingresos y de gastos, incluida la
modificación propuesta, un déficit de 979.105 euros, el resultado obtenido es de
incumplimiento, en cuanto que con base a los cálculos detallados en el presente
informe NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. En consecuencia el
Ayuntamiento deberá ajustar el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio
no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 18 de la LOEPSF). De
mantenerse esta situación en la liquidación del ejercicio, según lo especificado en el
artículo 21.1 de la LOEPSF, se deberá formular un plan económico-financiero que
permita en un año el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con
el contenido mínimo especificado en el punto 2 del mencionado artículo.
Y en cuanto a la regla de gasto indicar que no se informa de conformidad con los
artículos 15.3 y 16.10 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, si bien se hace
constar que ello no exime del cumplimiento de la misma y, al respecto, señalar que en
mi informe de estabilidad presupuestaria de 18 de marzo emitido con motivo de la
liquidación del presupuesto 2015 se ha registrado incumplimiento de la regla de gasto
por importe de -253.242,09 euros, por lo que se pone en conocimiento del
Ayuntamiento que la aprobación de la modificación de créditos que se tramita
supondrá una dificultad de cara al cumplimiento de aquella regla al incrementar el
gasto computable, ello sin perjuicio de lo que disponga el plan económico financiero
que en la propia Resolución de la Alcaldía núm. 2016-183, de 21 de marzo, por la que
se aprueba la liquidación del presupuesto 2015, se ordena redactar.”.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el criterio expresado por la Subdirección
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, es admisible la
tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las
Ajuntament de Vilafamés
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normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano
competente.
Visto todo lo anterior, apreciada expresamente la imposibilidad de demorar a ejercicios
posteriores los gastos específicos y determinados que motivan los créditos
extraordinarios a que se contrae este expediente, y de acuerdo con los artículos 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 a 38, ambos
inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se propone al Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
1º. Aprobar inicialmente la modificación de créditos núm. 1/2016 CE (expte. 308/2016),
concediendo créditos extraordinarios en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación
Denominación
presupuestaria
327.2260913 Viu l'estiu en família

Importe
2.000,00 €

334.2260601 Cursos del Pla d'extensió universitària
151.2270605 Redaccion del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico y
estudio de paisaje
1532.21008 Acondicionamiento inmueble C/ Colsets, 87 para aparcamiento
público
336.21213 Reparación murallas en C/ Portalet

700,00 €
2.000,00 €
35.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €

334.24003

Publicación de un cuento acerca de la historia de Vilafamés

6.000,00 €

920.20200

Arrendamiento local Cooperativa

1.500,00 €

920.2279906 Adaptación marca Vilafamés

2.000,00 €

920.2279907 Confección de nuevo diseño y desarrollo web municipal

4.000,00 €

338.2260914 Festes de la Joventut

4.000,00 €

336.2260602 Curso de arqueología

3.000,00 €

334.2260915 Actos conmemorativos 775 aniversario de la Carta Pobla

5.000,00 €

432.2200103 Adquisición guías de Los Pueblos más bonitos de España

1.500,00 €

432.62204
311.60901
231.63204

Acondicionamiento edificio Quatre Cantons a licencia actividad y
para oficina turismo
Instalación de WC's públicos

300.000,00 €
10.000,00 €

920.62305

Reforma planta baja edificio Pl. Ajuntament, 1 para instalación de
dependencias de servicios sociales
Adquisición calefactor

491.62306

Adquisición estaciones meteorológicas

3.000,00 €

920.64000

Adquisición derecho de vuelo edificio antigua cámara agraria

7.000,00 €
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326.1620901 Becas de la Diputación de formación en prácticas a estudiantes

Ajuntament de Vilafamés
425.63300

Ejecución de actuaciones de ahorro energético en Pl. La Tanca

425.63301
491.62306

Ejecución de actuaciones de ahorro energético en C/ Forn d'en
Jana i otras
Instalación de altavoces bando en Pl. La Font y C/ Sant Antoni

920.62307

Mejora de instalaciones de audio en salón de plenos

18.000,00 €

1532.61903

Sustitución de recubrimiento deteriorado de los peldaños del
Pasaje de Avda. Fabián Ribes a C/ Camí Vell

12.000,00 €

454.61904

Pavimentació del camí Coll de Fenosa La Basseta POYS 2016

342 63900

Adecuación campo fútbol municipal para instalación de césped
artificial
Total modificaciones por créditos extraordinarios

5.750,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €

5.000,00 €
300.000,00 €
754.150,00 €

2º. Financiar las expresadas modificaciones de la siguiente forma:

3º. Exponer al público la aprobación inicial en el Tablón de anuncios y en el Boletín
Oficial de la Provincia por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación en éste, poniendo a disposición del público la correspondiente
documentación, durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
4º. Considerar definitivamente aprobada esta modificación de créditos si durante el
citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma. ”
Seguidament, el Sr. Juan, com a regidor d'hisenda, explica en general les
assignacions pressupostàries, destacant el següent:
Viu l'estiu en família, va destinada a les activitats per a famílies i no sols per a joves,
majors o xiquets.
Redacció del Pla Especial del Conjunt Històric i Paisatgístic amb 35.000 euros.
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a) Remanente de tesorería para gastos generales: 686.700 euros
b) Bajas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
- 432.2260205 Publireportaje promoción Vilafamés eventos deportivos:
4450 euros
- 1531.61900 Mejora de acceso a La Basseta POYS 2016: 10.000
euros
- 336.62202 Reconstrucción de dependencia en el Castell: 20.000
euros
- 165.62303 Instalación alumbrado tramo camino entre rotonda de la
Bodega y rotonda de la Cova Santa POYS 2016: 8.000 euros.
- 342.63203 Sustitución de pavimento pabellón polideportivo: 25.000
euros.

Ajuntament de Vilafamés
Condicionament del pàrquing de la Font d'en Jana, després d'haver gestionat
l'arrendament del terreny als propietaris.
L'adaptació de la marca «Vilafamés»
Reparació de muralles del carrer Portalet, després de molt de temps sol·licitada.
Publicació d'un conte de la història de Vilafamés amb 6.000 euros, inclòs la redacció
amb còpies.
Arrendament del local de la Cooperativa, que serà molt profitós per al emmagatzemen
de maquinària, taules i cadires.
El nou disseny de la web municipal, perquè l'actual que depèn de la Diputació, dona
problemes.
Les festes de la joventut.
En formació, curs d'arqueologia de molt de nivell.
Actes del 775 aniversari de la Carta Pobla de Vilafamés.
Completar l'acondicionament de l'edifici Quatre Cantons per a obtenir la necessària
llicència d'activitat; traslladar allí l'oficina de turisme i reformar la actual per a ubicar el
servei d'atenció de la treballadora social, de forma que siga un lloc definit per a
atendre aquests serveis socials.
Infraestructures necessàries com la instal·lació de vàters públics per el poble.
Adquisició de calefactors i també 2 estacions meteorològiques per atendre les
necessitats, sobre tot, de la gent que treballa al camp.
Punts d'actuació d'estalvi energètic.

Millora de les instal·lacions d'àudio i vídeo en el saló de Plens, amb la intenció de
retransmetre'ls en directe.
L'adquisició del dret de vol de l'edifici de l'antiga Cambra Agrària que és de propietat
privada; explicant que s'ha dut a terme la gestió en vuit mesos i reprova a l'anterior
equip de govern que des de l'any 2011 estaven intentant comprar-ho i no s'ha tramitat
per deixadesa.
El passadís proper a l’estanc està indecent, com altres llocs del poble, pel que és
necessària la reforma programada.
I la gespa artificial al camp de futbol; primer la llicència, després les vestuaris i
finalment, la gespa. Que també estava al Pacte del Batle.

A continuació, el Sr. Pons procedeix a llegir el següent text:
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Altaveus per a les activitats en la Pl. de la Font relacionades amb els bous.

Ajuntament de Vilafamés
«Bona vesprada a tots, des del grup popular volem transmetre la nostra felicitació a
tots els veïns de Vilafamés, en primer lloc perquè el treball realitzat durant aquests
quatre anys en els quals la majoria dels nostres veïns ens van donar la confiança per
a governar i es veu reflectit en aquest punt del ple, que anem a votar a favor. Els
diners que disposa l'ajuntament, no ho aporta íntegrament cap dels regidors que
formem l'ajuntament, són vostès els veïns amb els seus impostos, les empreses del
nostre polígon i les aportacions de l'estat, que fan possible any rere any, gestionant
amb responsabilitat, uns estalvis de 600.000€ aproximadament, enguany han sigut
una mica més perquè l'aportació de l'estat i del polígon industrial en 2015 han sigut
majors gràcies a la clara millora de l'economia.
Avui es demostra que l'ajuntament de Vilafamés està en una bona situació econòmica
i açò no és fruit de la casualitat. Estem parlant d'estalvis d'un pressupost aprovat al
gener del 2015 i que hem gestionat fins al dia 13 de Juny passat el partit popular.
Durant els últims quatre anys des de l'equip de govern del partit popular centrem la
nostra gestió a donar els millors serveis als nostres ciutadans i amortitzar any rere any
els préstecs que teníem amb els bancs, préstecs que estaven destinats a la compra
de la casa de la cova matutano, la construcció de l'escola del caragol, la construcció
d'un transformador de llum en la zona del ventorrillo, l'asfaltat dels camins de diverses
partides del terme i la remodelació del carrer paseo, una obra de més de 400.000€,
obra que estava subjecta pressupostàriament a una subvenció.
El nostre esforç va ser en tot moment amortitzar els préstecs perquè l'ajuntament
tinguera una capacitat d'inversió anual important.

La realitat del nostre ajuntament és molt clara, gràcies a l'esforç que vam realitzar
durant aquests quatre anys Vilafamés pot disposar anualment d'uns recursos
econòmics per a poder realitzar les inversions que el municipi necessita.
Hem sigut sempre molt conscients de la realitat i per aquest motiu en el nostre
programa electoral vam incloure 4 inversions importants una per a cada any, 1.
remodelació de l'escola, 2. sala quatre cantons, 3. local per a la música i 4.
remodelació del castell, vam ser la llista més votada i el grup amb més regidors
representats en l'ajuntament i presentem un programa real amb les idees clares i amb
projectes perfectament realitzables, perquè sabíem gestionar i coneixíem
perfectament la realitat de l'ajuntament, mai van gastar un euro més del que vam
ingressar, així ho demostren els romanents que any rere any vam tenir.
Ens alegrem que els nostres veïns gràcies a aquest esforç puguen disposar durant els
pròxims anys, lògicament si la gestió de l'ajuntament és la correcta, d'unes arques
sanejades, els projectes que estaven en el nostre programa electoral i que en alguns
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Així ho vam fer, gràcies a aqueix esforç érem conscients que a partir del 2015 podríem
disposar tots els anys d'uns romanents que ens permetrien començar les inversions
més necessàries en el nostre municipi, en primer lloc pressupostarem l'obra del camp
de futbol amb gespa artificial, obra que per motius tècnics s'ha modificat i part
d'aqueixos diners es destinarà a la construcció dels nous vestuaris.

Ajuntament de Vilafamés
casos coincidien amb els de l'actual equip de govern podran ser una realitat.
Per anar concloent, el temps ens ha donat la raó i si les nostres arques hagueren estat
buides com alguns s'ho pensaven avui no estaríem aprovant aquests pressupostos
amb la quantitat de diners que hi ha en l'ajuntament i sense tenir per part de l'actual
equip de govern cap préstec per amortitzar, fet que com a veïns ens alegra i una
facilitat que tenen a l'hora de governar. No puc oblidar-me també de José Ortega,
Esther Nielfa i MarisaTorlá per l'excel·lent gestió realitzada durant els últims quatre
anys i els felicite, estàvem en el bon camí i avui el ple ho ratifica. Moltes gràcies a
tots.»
Intervé seguidament el Sr. Juan dient que no hi ha cap problema per tenir un préstec.
Que durant la legislatura del Partit Popular, hi havia diners i no es gastaven. Els
romanents són de 1.600.000 euros actualment i si sols es pensara en l'estalvi, el poble
es quedaria igual. També comenta que no s'ha de fer una sola cosa a l'any sinó moltes
coses.
Respecte al nomenament que ha fet el Sr. Pons dels membres de la legislatura
anterior del Partit Popular, el Sr. Juan fa l'observació de què s'ha deixat a un regidor, el
Sr. Tena, cosa que reconeix el Sr. Pons i agraeix al Sr. Juan per adonar-se.
A continuació, el Sr. Trilles, arran de la intervenció del Sr. Pons, manifesta que els
membres de l'actual equip de govern, arribaran a la fi de legislatura i encara hi hauran
d'agrair al grup popular la gestió realitzada en els últims quatre anys; reprova que el
Sr. Pons dóna a entendre que els membres de l'equip de govern actual no estan fent
res.

El Sr. Pons, intervé novament dient que quan s'està governant, encara que hi haja
bona voluntat de fer-ho bé, sempre hi ha factures que estaran reparades pel Sr.
Secretari i també retrau al Sr. Trilles que, en els últims quatre anys, tant en els Plens
com en la premsa podia comprovar que s'amortitzaven els préstecs i que va començar
la legislatura anterior amb un 54% de deute i va acabar en 0 euros.
El Sr. Trilles respon que la qüestió de les factures reparades es produeix també per
deixadesa dels polítics, comenta que si es fa el control de què les factures es
presenten en l'any corresponent, no es produirà l'informe d'objecció i torna a insistir en
la diferència entre 35.000 i 160.000 euros esmentada anteriorment.
Finalment, el Sr. Alcalde intervé explicant que les factures que tenen informe d'objecció
del Secretari per un total de 35.000 euros, són concretament les de Reciplasa,
corresponents a la recollida del fem, que de moment no es pot solucionar i les de
manteniment de l'enllumenat públic, respecte a les quals, s'estan redactant els plecs
de condicions per a gestionar la contractació. Totes les altres factures s'han pagat dins
del termini establert i per tant, s'ha fet bé la gestió política.
Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat, acorda la seua
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Continua explicant el Sr. Trilles que en el pròxim Ple extraordinari aniran les factures
reparades pel Sr. Secretari sols per 35.000 euros, mentre que en el Ple de juliol de
2015, l'import de les factures reparades que va deixar l'equip de govern anterior era de
160.000 euros. També reprova al Sr. Pons que, fins ara, no reconeixia que el municipi
tenia un deute i després que s'ha pagat sí que ho reconeix.
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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.
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE
CRÈDITS 1/2016 SC.
Previa ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de la proposta d'acord de l´Alcaldia de data
23 de març de 2016 que es transcriu:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Se da cuenta de la modificación de créditos núm. 1/2016 SC (expte. 309/2016), en la
que se propone la concesión de suplementos de crédito en el Presupuesto del vigente
ejercicio, tramitado por orden de la Alcaldía de 23 de marzo de 2016 y redactado
conforme a lo previsto en los artículos 177.2 y 177.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el articulo 37.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.

Los suplementos en las aplicaciones presupuestarias que se detallan en la memoria
de la Alcaldía, se realizan para suplementar algunas partidas, dado que en las mismas
la consignación existente no es suficiente para el reconocimiento de las
correspondientes obligaciones, por los siguienes motivos:
-

Aumentar las partidas de mantenimiento de infraestructuras necesarias por
deterioro de las mismas en las últimas fechas.
Aumentar partidas de mejora de inmuebles municipales por el deterioro producido
por lluvias en el pasado año.
Dotar con consignación suficiente diversas aplicaciones presupuestarias para
atender diversos gastos a efectuar en el presente ejercicio.
Adquisición de mobiliario y enseres para instalaciones municipales
complementarias a las ya incluidas, por envejecimiento del material.
Aumento en partidas de prensa y publicaciones por ajustes en presupuestos y
trabajos en realización.
Ajustes de las partidas de fiestas, estiu musical y fiestas navideñas por pago de
facturas y adecuación a nuevos presupuestos.
Aumento del precio de la partida de pintura rápida por el aumento de calidad de los
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Tratándose de dotar presupuestariamente créditos para gastos específicos y
determinados que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, al ser el crédito
existente insuficiente y no poder ser objeto de ampliación, será procedente la
concesión de suplementos de crédito conforme a lo previsto en los artículos 177 del
citado Texto Refundido, y 35 a 38, ambos inclusive, del también citado Real Decreto y
demás documentación complementaria.
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-

-

trabajos y adecuación a tiempos actuales.
Aumentar la consignación a trabajos técnicos por desarrollo de proyectos (entre
otros Sala Quatre Cantons i Cesped artificial) y por sustitución arquitecta.
Aumentar las subvenciones municipales previstas inicialmente para la Asociación
Club Ciclista Cudol Roig, Amics Ermita Sant Miquel, Comissió de Festes y AMPA
Vilafamés en los importes y para las finalidades que se señalan.
Ajustes de presupuesto de partidas por el desarrollo del proyecto de las mismas
(Señalítica, remodelación Parque C/Ferrer Forns).

Visto el informe del Secretario - Interventor, de fecha 23 de marzo de 2016, sobre la
normativa aplicable y el procedimiento a seguir, y el informe de la misma fecha emitido
también por el Secretario-Interventor relativo a la evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria en el que concluye que “... habiendo resultado
de la comparación entre los capítulos 1 a 7 de ingresos y de gastos, incluida la
modificación propuesta, un déficit de 507.880 euros, el resultado obtenido es de
incumplimiento, en cuanto que con base a los cálculos detallados en el presente
informe NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. En consecuencia el
Ayuntamiento deberá ajustar el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio
no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 18 de la LOEPSF). De
mantenerse esta situación en la liquidación del ejercicio, según lo especificado en el
artículo 21.1 de la LOEPSF, se deberá formular un plan económico-financiero que
permita en un año el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con
el contenido mínimo especificado en el punto 2 del mencionado artículo.
Y en cuanto a la regla de gasto indicar que no se informa de conformidad con los
artículos 15.3 y 16.10 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, si bien se hace
constar que ello no exime del cumplimiento de la misma y, al respecto, señalar que en
mi informe de estabilidad presupuestaria de 18 de marzo emitido con motivo de la
liquidación del presupuesto 2015 se ha registrado incumplimiento de la regla de gasto
por importe de -253.242,09 euros, por lo que se pone en conocimiento del
Ayuntamiento que la aprobación de la modificación de créditos que se tramita
supondrá una dificultad de cara al cumplimiento de aquella regla al incrementar el
gasto computable, ello sin perjuicio de lo que disponga el plan económico financiero
que en la propia Resolución de la Alcaldía núm. 2016-183, de 21 de marzo, por la que
se aprueba la liquidación del presupuesto 2015, se ordena redactar.”.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el criterio expresado por la Subdirección
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, es admisible la
tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las
normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano
competente.
Visto todo lo anterior, apreciada expresamente la imposibilidad de demorar a ejercicios
posteriores los gastos específicos y determinados que motivan los suplementos de
créditos a que se contrae este expediente, y de acuerdo con los artículos 177 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 a 38, ambos
inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se propone al Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
1º. Aprobar inicialmente la modificación de créditos núm. 1/2016 SC (expte. 309/2016),
concediendo suplementos de crédito en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRA MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
920 21400
REPARAC. MANTEN. Y CONSERVA. DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
164 21402
REPARA., MANTENI. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS CARRETILLA
ELEVADORA CEMENTERIO
163 21403
REPARA., MANTENI. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS BARREDORA
171 21404
REPARA., MANTENI. Y CONSERVACIÓN DE TRITURADORA
454 21405
REPARA., MANTENI. Y CONSERVACIÓN DE TRACTOR
330 2200100
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
3321 2200101
ADQUISICIÓN LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL
341 2211102
SUMINISTRO DE SEÑALIZACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
432 2211103
SUMINISTRO DE SEÑALIZACIONES PUNTOS DE INTERÉS TURISTICO
920 22199
OTROS SUMINISTROS.
132 22404
PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL
432 2260200
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
432 2260205
PUBLIREPORTAJE PROMOCIÓN VILAFAMÉS EVENTOS DEPORTIVOS
338 2260904
FIESTAS MUNICIPALES
334 2260906
CONCURSO PINTURA RAPIDA
338 2260910
FIESTAS NAVIDEÑAS
334 2260912
ESTIU CULTURAL
920 2270600
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
920 2279905
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
920 24002
OTRAS PUBLICACIONES
338.480.04
APORTACIÓN ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS PARA GINCANA, PAELLA
MONUMENTAL, ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO,
PREMIOS, XARANGA Y COMIDA
326.480.06
APORTACIÓN AMPA CEIP SANT MIQUEL PARA FIESTA SANT ANTONI, REGALOS
6º, FIESTA Y EXCURSIÓN FIN DE CURSO Y AYUDA ESCOLA D'ESTIU
336.480.08
APORTACIÓN ASSOCIACIÓ AMICS ERMITA DE SANT MIQUEL PARA
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR ERMITA Y ADQUISICIÓN DE UNIFORMES.
341.480.12
APORTACIÓN ASOCIACIÓN CLUB CICLISTA CUDOL ROIG PARA XIX MARCHA
CICLISTA BTT VILAFAMÉS.
920.625.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINAS MUNICIPALES.
150.625.01
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO.
920.625.02
AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES.
231 62506
ADQUISICIÓN ENSERES LUDOTECA
171 63100
REMODELACIÓN PARQUE C/ FERRER FORNS
TOTAL MODIFICACIÓN POR SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

IMPORTE (€)
2500
10000
6000
1.500

920 21301

925
2000
500
500
500
1000
700
500
27000
12500
1000
1150
6000
4700
55000
300
5000
3500
24250
9500
4000
3350
800
500
300
1500
16000
1500
1000
10000
215475

2º. Financiar las expresadas modificaciones con cargo al remanente líquido de
tesorería por un importe de 215.475 euros.
3º. Exponer al público la aprobación inicial en el Tablón de anuncios y en el Boletín
Oficial de la Provincia por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación en éste, poniendo a disposición del público la correspondiente
documentación, durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
4º. Considerar definitivamente aprobada esta modificación de créditos si durante el
citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
1532 21001
REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. DE INFRAESTRUCTURAS: VÍAS PÚBLICAS
Y OTRAS.
422 21004
REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL
920 21209
REPARA., MANTENI. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES: OFICINAS MUNICIPALES Y OTROS.
231 21211
REPARACIONES, MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES: OFICINA ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES

Ajuntament de Vilafamés
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma. ”
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Juan, com a regidor d'hisenda, explicant el
següent:
Suplement de crèdit. Justificació:
Hem augmentat les partides de manteniment d’infraestructures per deterioració.
Hem augmentat la partida de la millora dels immobles municipals, més concret l’edifici
de l’ajuntament pel deteriore que no s’ha previst en anys enrere. Per exemple, quan
plou s’ompli l’ajuntament d’aigua (ara com ja passava abans).
Hem augmentat les consignacions per atendre el pagament de les factures pendents
(cal recordar que quan vam entrar, l’any passat les factures pendents per reparaments
eren aproximadament 150.000 euros i aquest any hem passat a 35.000, només en 8 o
9 mesos...)
Hem dotat consignació a aplicacions pressupostàries per atendre a diversos
pagaments d’aquest exercici, com el cas de reparació de maquinària, ja que l’empresa
que ho ha fet fins ara ha presentat les factures a final d’any.
Hem augmentat la partida per a adquirir mobiliari complementari (Ludoteca,
Ajuntament...)
Hem augmentat les partides de publicacions i treballs realitzats.

Hem augmentat la consigna de treballs tècnics per al desenvolupament de projectes
com Quatre Cantons, gespa artificial (perquè ja tenim començada la licitació de les
instal·lacions i que no estava abans) i substitució de l’arquitecta per baixa maternal.
Hem augmentat de les subvencions a associacions Cudol Roig, Sant Miquel, Comissió
Festes i AMPA. Important l’aportació a l’AMPA perquè els xiquets de primer i segon
puguen anar a la piscina els divendres junt amb l’alumnat de La Pobla Tornesa.
Activitats que han agraït molt els xiquets del poble.
Hem ajustat el pressupost de partides en desenvolupament com Senyalística esportiva
i del poble i remodelació Parc Ferrer Forns, que en el PGOU, és una zona lúdica, no
enjardinada, ho combinarem.
Amb tot açò, que afegim, vull dir:
Algú recorda què obres, infraestructures, etc, s’han fet al poble abans de juny de
2015? Almenys nosaltres ja hem començat el pati d’infantil, el camp de futbol, Quatre
Cantons, pati de primària.
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Hem ajustat de les partides de festes de tot l’any, estiu musical, nadal (s’ha pagat el
que encara es devia de final de l’any 2014 en l’any 2015 amb els diners de 2015 i que
fa que s’augmenten les partides).
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Respecte a Hisenda, paguem el mes de gener en febrer i el mes de febrer el 15 de
març. Quan vam entrar, recordem juny, vam haver de pagar coses de 2014. Més de
mig any. Quan es deia “ja hem pagat tot...” hi havia cues de gent que no entenien per
què no havien cobrat ells. Crec que ara la gent se sorprén de què sí, es podia pagar
abans. Algú no firmava a temps o feia més cas de la Diputació que de l’ajuntament.
Romanents: En gener – febrer ja els coneixíem els de 2016. A més, com que depenem
de Diputació hem hagut d'esperar fins el Ple ordinari per a tractar aquests punts, si no
fóra així, en gener o febrer s'haguera dut a terme. Només portem 8 mesos.
Augmentem pressupost de serveis tècnics perquè ho traem tot a concurs, no a dit. Per
exemple canvi puntual del Pla General. Els pressupostos són tres: la primera persona,
7.000 euros, la segona 4.500 euros i la tercera més de 12.000 euros, la persona que
treballava per a l'ajuntament. Ens hem estalviat 8000 euros només en un contracte.
Nosaltres... treballen.
Parlem amb tots els treballadors de l’ajuntament, netejadores, brigada, treballadores
ludoteca, de la biblioteca... Perquè volem saber que els fa falta i els fem cas. Parlem
amb tots, per a bé o per a mal. Ja hem fet dos meses negociadores..... L’exalcalde
sap els dies a la setmana que es netejava la ludoteca era 1, ara ja són 3, en un lloc
amb xiquets que mengen i dormen. També hem posat uns carros de neteja per als
treballadors, això no fa festa, només és per a netejar.
Parlem del que es volia fer al poble d’educació..… no res. El que hem fet fins ara: Aula
Mentor, patis en obres, Biblioteca, neteja de la ludoteca .... Gràcies al PP de la
Comunitat Valenciana tenim la generació dels barracons. Hi ha xiquets que porten més
de 9 anys en barracons.

Intervé seguidament el Sr. Pons manifestant que no permetrà al Sr. Juan que diga que
els membres de l'equip de govern anterior no han fet res o que coses que s'hagueren
pogut fer, no s'han fet. Continua dient que en l'actualitat l'ajuntament disposa d'uns
romanents que donen l'oportunitat de fer moltes inversions, que per part dels membres
del grup popular ho han votat tot a favor per entendre que és bo per al municipi, sense
criticar la gestió de l'equip de govern.
Insisteix el Sr. Pons en què cada equip de govern i en cada època ha de prendre unes
decisions, comenta que els membres del seu grup, van prendre les seues, amb tota la
bona intenció i en benefici dels veïns del poble i també van parlar amb els treballadors
de l'ajuntament igual que l'actual equip de govern.
Continua dient que la situació econòmica actual de l'ajuntament no és la mateixa que
fa 2 o 3 anys, que si hi ha més diners es bo per a tots; però, sense entrar en crítiques,
cal recordar la situació anterior, l'esforç que es va fer en la passada legislatura i la
situació en la que es troba actualment l'ajuntament.
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El que me dóna molta ràbia és que estem dedicant temps a fer coses que ja devien
estar fetes, perquè l'important era la gespa del camp de futbol. Està el tema BIGECO,
hi ha molts temes. Ens queden... tres anys solament.
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Seguidament, dirigint-se al Sr. Juan li demana que quan esmente actuacions de l'equip
de govern anterior, siga més concret i es ratifique en el que diga.
Per al·lusions, intervé novament el Sr. Juan dient, concretament, que la ludoteca i
l'escola de música estan ubicades en un local construït en 2006/2007 i l'ajuntament no
disposa de la llicència oportuna, motiu pel qual els membres de l'equip de govern
actual i treballadors de l'ajuntament estan ocupant temps per a resoldre la situació i
pregunta per què no s'ha intentat solucionar-ho abans.
Continua dient que l'edifici de l'antiga Cambra Agrària, tota la població pensa que és
de propietat municipal i no és així, perquè hi ha un voladís que no és de l'ajuntament.
Respecte als treballadors de l'ajuntament, comenta que la persona que s'ocupa de la
biblioteca municipal i també és professora de l'escola d'adults, estava fent més del
doble de les hores que cobrava, motiu pel qual s'ha gestionat l'augment de l'horari en
el contracte de treball.
També esmenta el servei de neteja en la ludoteca municipal, dient que es realitzava la
neteja sols un dia a la setmana, cosa que no és normal en un lloc on hi ha xiquets que
mengen i dormen, per això, s'han fet les gestions oportunes perquè es netege 3 dies
per setmana i s'arribarà fins a 4 dies.
Respecte a les treballadores socials, retrau que l'equip del grup popular no haja atés
les seues sol·licituds i suggeriments de millora. Explica que des de l'actual equip de
govern es considera necessari que es realitze el servei en un lloc concret per a eixa
finalitat, més reservat i separat de la zona pública, on atendre qüestions personals dels
interessats amb la deguda discreció i, per tant, no es considera per a res adequada l'
actual ubicació en la biblioteca pública municipal.

A continuació, el Sr. Pons intervé novament per a manifestar que en el seu equip de
govern a l'igual que en l'actual, les competències estaven delegades, cada regidor
s'encarregava de les seues àrees i després entre tots es prenien les decisions.
Continua dient que en el tema de la ludoteca, que gestionava Esther Nielfa, totes les
propostes que s'han fet i han estat dins de les possibilitats, s'han dut a terme, encara
que cap gestió mai serà perfecta, ni la de la seua legislatura ni la de l'actual.
Comenta el Sr. Pons que l'equip de govern actual té la possibilitat de fer moltes coses
perquè hi ha molts romanents i sense cap préstec per a amortitzar, que en un 90% de
les gestions coincidiran els dos equips perquè seran actuacions que compartien en els
programes electorals.
A continuació es produeix una discussió entre el Sr. Pons i el Sr. Juan respecte a la
forma de gestió dels dos equips de govern, concretament, la falta d'informació en
alguns temes dels regidors del grup popular en la legislatura anterior, per exemple,
l'escriptura de Bigeco del local de la ludoteca.
El Sr. Alcalde intervé dient que la Sra. Nielfa, era regidora d'educació en l'equip de
govern del grup popular i desconeixia el tema de Bigeco.
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Finalment, el Sr. Juan recalca que en cap moment s'ha referit a tot el grup de govern
anterior, sinó a l'exalcalde, que era qui signava tots els tràmits.
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Intervé també el Sr. Trilles recalcant que es tracta d'un tema molt greu, perquè s'ha
gestionat una ludoteca municipal en un local que no pertanyia a l'ajuntament, qüestió
que des de l'any 2005 fins al 2015, des del grup popular no s'ha solucionat i en 8
mesos, l'actual equip de govern ho ha gestionat i està a punt de solucionar-se.
Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat, 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.
9è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC AMB
INSTAL·LACIÓ D'EMPOSTISSATS O «CADAFALES» EN PL. LA FONT PER A
FESTEJOS TAURINS FESTES PATRONALS AGOST.
Prèvia ratificació per unanimitat, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de la proposta d'acord del Regidor Delegat
de l'àrea d'Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies de data 29 de març de 2016 que es
transcriu:
“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el informe de Secretaría de fecha 21 de marzo de 2016, en ejercicio de la
potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde a este Ayuntamiento y
con el objeto de regular la ocupación de dominio público con instalación de entablados
o cadafales en Pl. La Font para festejos taurinos durante las Fiestas Patronales
Agosto,
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Vilafamés, de
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE ENTABLADOS O CADAFALES EN PL.
LA FONT PARA FESTEJOS TAURINOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE
AGOSTO
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente
ACUERDO
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Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de una
Ordenanza municipal que regule OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO FESTEJOS
TAURINOS FIESTAS PATRONALES AGOSTO, en fecha 21 de marzo de 2016 se
dictó providencia de alcaldía solicitando informe de Secretaría sobre la legalidad
aplicable y el procedimiento administrativo a seguir para la aprobación de la referida
ordenanza.
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE
ENTABLADOS O CADAFALES EN PL. LA FONT PARA FESTEJOS TAURINOS
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO , con la redacción que a
continuación se recoge:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE ENTABLADOS O CADAFALES EN PL. LA FONT PARA
FESTEJOS TAURINOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la «tasa por
ocupación del dominio público con instalación de entablados o cadafales en Pl. La Font
para festejos taurinoes en las Fiestas Patronales de Agosto» que estará a lo establecido
en la presente Ordenanza fiscal

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el hecho
imponible de la tasa consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público y, en particular, en la «instalación de entablados o cadafales en Pl. La
Font para festejos taurinoes en las Fiestas Patronales de Agosto».
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades
que se beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
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Se fundamenta en la competencia municipal sobre la materia, regulada en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local y en el Reglamento de bienes de las
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley 8/2010,
de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas en los
términos de la Disposición final Segunda sobre los preceptos de aplicación básica.
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público en beneficio particular, conforme a alguno de los citados supuestos previstos en el
artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dadas las especiales
circunstancias de la utilización del dominio público, eminentemente festiva y localizada
en un periodo temporal inferior a dos semanas con motivo de las fiestas locales serán
sujetos pasivos de esta tasa las Peñas, Agrupaciones de aficionados interesados en
instalar entablado o cadafal en Plaza La Font.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria

Las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.n) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quedan establecidas de la manera siguiente:

Entablados o cadafales en zona 1
Entablados o cadafales en zona 2
Entablados o cadafales en zona 3
Entablados o cadafales en zona 4
Entablados o cadafales en zona 5
Entablados o cadafales en zona 6
Entablados o cadafales en zona 7

648 €
962 €
888 €
748 €
744 €
462 €
190 €

ARTÍCULO 6. Devengo y Nacimiento de la Obligación
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento
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La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento
(valoración de la utilidad que represente), temporalidad en que esta se instale (duración de
la ocupación y festividades o momento del año), el espacio ocupado (superficie en metros
cuadrados y zona del dominio público donde radique el entablado o cadafal).
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especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el
depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su
hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la
utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de
los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere este apartado.
ARTÍCULO 7. Liquidación e Ingreso
El pago de la tasa deberá hacerse efectivo a través de transferencia bancaria.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la misma fecha, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
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ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones
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reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
El Concejal Delegado del área de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, a la
fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Sergio Trilles Oliver”
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Trilles, com a regidor de festes, manifestant
que des de l'actual equip de govern, veient que la forma de recaptar ingressos dels
veïns per a les festes no era la més adequada, concretament, la subhasta de cadafals,
s'ha intentat buscar un mecanisme per a regularitzar-ho i agraeix als tècnics
municipals la seua col·laboració en aquest tema.
Continua explicant que la manera de regularitzar l'adjudicació dels llocs per als
cadafals és la implantació de l'Ordenança Fiscal corresponent, per al que s'ha fet un
estudi previ dels ingressos i posicions dels cadafals durant els últims 5 anys.
D'aquesta manera, s'ha establert un preu per zones i mitjançant el procés
corresponent, on els interessats podran realitzar les propostes econòmiques,
s'adjudicaran les ubicacions dels cadafals a la plaça.

Segueix explicant el regidor de festes que, respecte a la barra de festes, que fins ara
no estava regularitzada la seua gestió, està redactant-se un projecte d'activitat i eixirà
en concurs públic, també es regularitzarà el tema de les taules i la publicitat, buscant el
mecanisme per a poder gestionar-ho per part de l'ajuntament, de manera que s'
aconseguirà un govern transparent.
Intervé seguidament el Sr. Pons manifestant que tradicionalment en la població, els
temes de festes s'han gestionat per la comissió de festes, com a associació
responsable i independent, dedicant els seus membres l'esforç desinteressadament;
que si actualment es decideix que tota l'activitat s'ha de fiscalitzar per l'ajuntament,
serà una decisió política i s'haurà d'assumir la responsabilitat.
Continua dient el mateix regidor que la comissió de festes tenia una política econòmica
i era responsable de la seua gestió, que no era una qüestió de transparència, sinó que
l'ajuntament aportava uns diners mitjançant una subvenció que la comissió havia de
justificar, però, no obstant açò, els membres del grup popular es manifesten d'acord
amb la decisió presa per l'equip de govern de gestionar-ho tot des de l'ajuntament.
Replica el Sr. Trilles que no era tan independent la comissió, perquè el president
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També comenta el Sr. Trilles que des de l'equip de govern són conscients del que
representa el canvi proposat, perquè la subhasta de cadafals tenia la seua tradició en
el poble, per això, s'intentarà fer reunions informatives per a la població, explicant
també que d'aquesta manera es podrà publicar els resultats econòmics de les festes,
ja que, una de les finalitats d'aquest equip de govern és la transparència.

Ajuntament de Vilafamés
sempre era el regidor de festes; que efectivament, l'ajuntament concedia una forta
subvenció, respecte a la qual, els veïns tenen el dret de saber com s'utilitza, per això
consideren que s'han de fer públics i transparents tots els comptes.
Continua dient el mateix regidor que actualment, ha canviat molt el control a les
associacions, sobretot, les que gestionen més de 50.000 euros, per tant, gestionant-ho
des de l'ajuntament, serà la manera més correcta i que els veïns més agrairan perquè
tindran la informació de la destinació de les seues aportacions econòmiques.
Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, es registra
el següent resultat:
- Vots a favor: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels Sr.
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.
El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no 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 escau, s'interpose contra el mateix.

Es ret compte del dictamen de la Comissió informativa d'hisenda, tresoreria, especial
de comptes, educació i associacionisme de data 22 de març de 2016, que es transcriu:
«2N. RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2016-0166, DE 14 DE MARÇ, PER
LA QUE S'APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI 2017-2019.
Es ret compte de la Resolució núm. 2016-0166, de 14 de març, per la qual s'aprova el
Marc Pressupostari 2017-2019, que a continuació es transcriu:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación del Marco Presupuestario a Medio
Plazo para el periodo 2017-2019, en el que consta el informe favorable del
Secretario-Interventor de fecha 14 de marzo de 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:
1º. Aprobar el siguiente Marco Presupuestario del Ayuntamiento de Vilafamés, para el
periodo 2017-2019:
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10è. RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2016-166, DE 14 DE MARÇ, PER
LA QUE S´APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI 2017-2019.
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Total ingresos corrientes
Total ingresos de capital
Total ingresos no
financieros
Total ingresos
financieros
TOTAL INGRESOS
Total gastos corrientes
Total gastos de capital
Total gastos no
financieros
Total gastos financieros
TOTAL GASTOS
Saldo de operaciones
no financieras
(+/–) Ajustes SEC95
= Capacidad o
necesidad de
financiación
Total deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda/Ingresos
corrientes (%)

2016
2.262.260,00 €
0,00 €
2.262.260,00 €

2017
2.588.420,00 €
0,00 €
2.588.420,00 €

2018
2.650.560,00 €
0,00 €
2.650.560,00 €

2019
2.712.710,00 €
0,00 €
2.712.710,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.262.260,00 €

2.588.420,00 €

2.650.560,00 €

2.712.710,00 €

2.071.050,00 €
177.225,00 €
2.248.275,00 €

2.204.830,00 €
198.080,00 €
2.402.910,00 €

2.374.590,00 €
204.600,00 €
2.579.190,00 €

2.544.330,00 €
211.120,00 €
2.755.450,00 €

0,00 €
2.248.275,00 €

0,00 €
2.402.910,00 €

0,00 €
2.579.190,00 €

0,00 €
2.755.450,00 €

13.985,00 €

185.510,00 €

71.370,00 €

-42.740,00 €

60.876,35 €
74.861,35 €

60.876,35 €
246.386,35 €

60.876,35 €
132.246,35 €

60.876,35 €
18.136,35 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3º. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera
sesión ordinaria que éste celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
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 núm. 2016-166, de
14 de març, per la que s´aprova el marc pressupostari 2017-2019.
11è. RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2016-183, DE 21 DE MARÇ, PER
LA QUE S´APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.
Es ret compte del dictamen de la Comissió informativa d'hisenda, tresoreria, especial
de comptes, educació i associacionisme de data 22 de març de 2016, que es transcriu:
«3.1. RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2016-0183, DE 21 DE MARÇ, PER
LA QUE S'APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.
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2º. Remitir una copia al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los
medios que se habiliten al efecto.
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Es ret compte de la Resolució núm. 2016-0183, de 21 de març, per la qual s'aprova la
liquidació del pressupost 2015, que a continuació es transcriu:
“Vistos los documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto de ejercicio
2015, emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), y en el artículo 90 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

Visto igualmente el informe de Secretaría-Intervención de 18 de marzo de 2016, sobre
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el que se concluye que
“A la vista de estos datos, aplicados a la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2015, se deduce una capacidad de financiación en términos SEC 2010 de 816.517,86
€, por lo que se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.”. Por otro lado
también se indica en el citado informe que el artículo 32 de la LOEPSF especifica que
en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se
destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto, sin que en este caso proceda
efectuar amortización extraordinaria alguna ya que el volumen de deuda viva es de
cero euros. Sin embargo, con relación a la regla del gasto, concluye que “La diferencia
entre el límite de gasto, obtenido a partir del gasto computable de la liquidación del
ejercicio anterior, y el gasto computable que resulta de la liquidación del ejercicio
actual es de -253.242,09 €, por lo que NO se cumple la Regla del Gasto.”. Por ello, en
el apartado sexto del referido informe del Secretario-Interventor se señala que “En
caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de
deuda pública o de la regla de gasto, el artículo 21.1 de la LOEPSF especifica que se
deberá formular un plan económico-financiero que permita en un año el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con el contenido mínimo especificado
en el punto 2 del mencionado artículo. Por su parte, el artículo 23 de la LOEPSF,
indica que el Plan económico-financiero se presentará ante el Pleno en el plazo
máximo de un mes desde la constatación del incumplimiento. Y continúa diciendo que
el Plan deberá ser aprobado en el plazo máximo de dos meses desde su presentación
y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del
incumplimiento.”.
De conformidad con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 4DFJQMPRK7EH9PC5FDWH3X5Q4 | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 47

Visto el informe de Secretaría-Intervención de 18 de marzo de 2016, sobre la
normativa aplicable, al que se adjuntan Anexos con el detalle de la liquidación del
Presupuesto 2015 y en el que, concluye que “... procede la aprobación de la
liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2015 del Ayuntamiento de
Vilafamés, reiterando lo informado anteriormente respecto de la falta de remisión al
Ayuntamiento de la liquidación del presupuesto 2015 del organismo autónomo del
Museu d’Art Contemporani “Vicente Aguilera Cerni”, de la situación de irregularidad en
que el mismo se encuentra y de la necesidad de adopción por el Sr. Alcalde de las
medidas necesarias para ajustar el funcionamiento del Museu a la legalidad vigente o,
en su caso, proceder a su disolución.”.
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Haciendas Locales, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria, RESUELVO
1º. Aprobar la liquidación del Presupuesto de 2015, cuyo Resultado Presupuestario y
Remanente de Tesorería son los siguientes:
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones
corrientes

2933475,55

1880721,26

1052754,29

b. Operaciones
de capital

71539,11

282735,3

-211196,19

3005014,66

2163456,56

0,00
0,00

0,00

0,00

292221,01

-292221,01

0.00

292221,01

-292221,01

3005014,66

2455677,57

549337,09

1.
Total
operaciones no
financieras
(a+b)
c)
Activos
financieros
d)
Pasivos
financieros
2.
Total
operaciones
financieras
(c+d)
I. RESULTADO
PRESUPUEST
ARIO
DEL
EJERCICIO
(I=1+2)
AJUSTES
3.
Créditos
gastados
financiados con
remanente de
tesorería para
gastos
generales
4. Desviaciones
de financiación
negativas
del
ejercicio
5. Desviaciones
de financiación
positivas
del
ejercicio
II.
TOTAL
AJUSTES
(II=3+4+5)

841558,10

563760,04

21229,58

12839,35

572150,27
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DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

CONCEPTOS

Ajuntament de Vilafamés
RESULTADO
PRESUPUEST
ARIO
AJUSTADO
(I+II)

1121487,36

REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO 2015
IMPORTES €
1536932,56

+ del Presupuesto corriente

276421,95
225803,43

+ de Presupuestos cerrados

48172,74

+ de Operaciones no presupuestarias
3. Obligaciones pendientes de pago

2445,78

+ del Presupuesto corriente

144316,96
93955,56

+ de Presupuestos cerrados

2372,7

+ de Operaciones no presupuestarias

47988,7

4. Partidas pendientes de aplicación

120,88

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00
120,88

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)

1669158,43

II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

18820,78
1521,26
1648816,39

2º. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
3º. Remitir copia a la Administración del Estado y a la Generalitat Valenciana.
4º. Debido al incumplimiento de la regla de gasto del que informa el
Secretario-Interventor, se deberá elaborar un Plan Económico-Financiero de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
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 núm. 2016-0183, de
21 de març, per la qual s'aprova la liquidació del pressupost 2015.
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COMPONENTES
1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de cobro

Ajuntament de Vilafamés
12è. QÜESTIONS D’URGÈNCIA.
El grup popular presenta les següents mocions:
12.1 MOCIÓ PER A MILLORAR L´ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT A VILAFAMÉS
12.2. MOCIÓ PER A MODIFICAR EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
PARATGE NATURAL MUNICIPAL SANT MIQUEL
12.3. MOCIÓ PER A ESTABLIR
L'AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS

UN

CODI

ÈTIC

DELS

REGIDORS

DE

S'obri debat sobre les mocions presentades i el Sr. Pons explica que la primera moció
sobre el trànsit ja es va presentar en un Ple anterior, es va demanar una reunió que no
s'ha celebrat i per això la tornen a presentar.
El Sr. Alcalde manifesta que ja va ser aprovada la moció i l'equip de govern està
treballant en això, per tant, votaran en contra de la seua inclusió.
Finalment el Sr. Alcalde sotmet a votació l'apreciació pel Ple de la urgència de les
propostes d'acord presentades, donant-se el següent resultat:
12.1 MOCIÓ PER A MILLORAR L´ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT A VILAFAMÉS
- Vots a favor: Quatre, dels Srs. Pons, Tena i Peris i de la Sra. Torlá, del grup popular.
- Vots en contra: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels
Sr. Juan i Gil, del grup Triem Vilafamés - Compromís.

Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda rebutjar la urgència de la
moció presentada.
12.2. MOCIÓ PER A MODIFICAR EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
PARATGE NATURAL MUNICIPAL SANT MIQUEL
Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada, el Ple, per unanimitat dels
assistents el que, vista l'assistència registrada a la sessió, representa la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda la seua aprovació.

12.3. MOCIÓ PER A ESTABLIR
L'AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS

UN

CODI

ÈTIC

DELS

REGIDORS

DE

Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada, el Ple, per unanimitat dels
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- Abstencions: Cap.
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assistents el que, vista l'assistència registrada a la sessió, representa la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda la seua aprovació.

12.2. MOCIÓ PER A MODIFICAR EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
PARATGE NATURAL MUNICIPAL SANT MIQUEL
La Sra. Torlà dóna lectura a la moció que es transcriu:
“MARISA TORLÀ BARRACHINA, com a regidora del Grup Popular en esta corporació
municipal, presenta la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L’espai municipal de Sant Miquel, pels seus mèrits i valors paisatgístics, geològics i
ecològics, va ser declarat el 2007 Paratge Natural.
Per a col·laborar en la gestió dels seus interessos socials i econòmics, com a òrgan
consultiu, es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Sant Miquel.
El Grup Popular ha estat des d'un primer moment aportant idees i treballant
conjuntament amb tots els membres per a millorar en el possible aquest lloc, que a
part dels valors abans nomenats, té un gran valor sentimental per a tots els veïns i
veïnes del poble.

El regidor Sergi Trilles ens comunique verbalment que estem convidats a les reunions
que es convoquen, però que quedem fora com a part integrant del consell, en dret a
vot, d'acord amb el Reglament de Funcionament. Cite textualment “només podent
formar part representants de dos grups polítics”. Pel qual, evidentment, han decidit
que siga un membre de TRIEM VILAFAMES-COMPROMIS i un del PSPV-PSOE,
grups integrants del “Pacte del Batlle” que governen aquest Ajuntament conjuntament.
Des del Grup Popular no considerem correcta la interpretació d’aquest reglament, ja
que en l’article 6 del capítol III COMPOSICIÓ, punt 1 apartat “a”, diu “dos
representantes elegidos por el Ayuntamiento de Vilafamés, de los cuales uno actuará
como secretario y otro como presidente”.
Pel qual proposem triar un dels següents
ACORDS
1- Modificar el Reglament de Funcionament, perquè tinguen cabuda tots els
representants dels grups polítics que formen la Corporació Municipal.
2- Que per a aquesta legislatura, per part de l’ajuntament, la representació al consell
siga per un membre de l’equip de Govern (donat que el dos grups del Pacte del Batlle
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En el ple en què es van constituir tots els òrgans, vam votar a favor, però és ara, en el
moment de constitució del consell, quan quede clar qui seran els membres que el
componguen.
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son socis de govern) i un membre de l’oposició, en aquest cas el Grup Popular.
De totes maneres, la modificació del Reglament hauria de estudiar-se per a evitar la
mateixa situació en futures legislatures, ja que el servei als veïns i la protecció i cura
del poble i el seu entorn son deure i dret de tots els regidors.
Vilafamés, a 31 de març de 2016”

Obert el debat, intervé el Sr. Trilles manifestant la seua sorpresa davant la moció
presentada pel grup popular, perquè comenta que va ser ell qui li digué a la Sra. Torlá,
entre altres coses, que transmetria als membres de l'equip de govern la possibilitat de
reconsiderar la composició dels membres del Consell perquè hi haguera representació
del grup popular.
Continua dient el mateix regidor que en l'Acta del Ple de constitució de la Corporació
municipal, en el punt 4 de nomenament de representants de la Corporació en els
Òrgans col·legiats, en referència al Consell de participació en el Paratge Sant Miquel,
consta com a President Sergio Trilles Oliver i com a Secretari Longinos Gil Puértolas,
aprovant-se per unanimitat en el Ple, sense cap manifestació en contra dels membres
del grup de l'oposició.

Intervé seguidament la Sr. Torlá i dirigint-se al Sr. Trilles, comenta que, encara que ho
parlaren, ella li va confirmar que ho presentaria per escrit, també reconeix que els
membres del grup popular van votar a favor en el Ple esmentat pel Sr. Trilles, però que
fins al moment de la nova constitució del Consell, no sabien la composició definitiva i
per això no van manifestar abans.
Continua dient la regidora que és just que tots els grups polítics estiguen representats,
que ja es va intentar anteriorment i per la complexitat que representava no es va dur a
terme la modificació, però no vol dir que no es puga fer. Comenta que pot haver-hi
altres legislatures en les quals haja més partits polítics i tots voldrien estar representats
en el Consell per a treballar pel municipi.

El Sr. Trilles reconeix que la situació no és la més correcta, insisteix a dir que també ho
havia proposat ell, que considera que tots els grups polítics haurien d'estar
representats; que els Estatuts del Consell, que van ser aprovats per la corporació
municipal que governava en l'any 2007, tampoc els considera correctes.
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També esmenta el Sr. Trilles que ahir li va comunicar a la Sra. Torlá que la intenció de
l'equip de govern era modificar la composició del Consell, però que legalment és un
procediment llarg i complicat atés que intervé també la Conselleria; per tant, des de
l'equip de govern es van plantejar la possibilitat que assistira a les reunions del Consell
un membre del grup popular amb veu però sense vot. Explica que en l'anterior
legislatura es van fer dues reunions del Consell i que mai es votà cap assumpte,
únicament l'aprovació de les actes, que sempre hi ha hagut molt de consens i
participació, per tant, no considera important que els membres tinguen vot o no, que
l'important és participar i treballar per a Vilafamés.

Ajuntament de Vilafamés
Seguidament, intervé el Sr. Gil dient que es ratifica en l'esmentat pel Sr. Trilles i
manifesta que la voluntat de l'actual equip de govern és que formen part del Consell
tots els grups municipals, que si hi ha una restricció, no és responsabilitat ni dels
regidors de Triem Vilafamés-Compromís ni dels regidors del PSOE; en tot cas, és a
causa d'una fallada en el Reglament que en el seu dia es va aprovar per la Corporació
municipal governada pel partit popular, restrictiu i bipartidista i que en l'actualitat, el
mateix grup popular, ha estat víctima de la seua pròpia redacció. Acaba dient que seria
ideal que estigueren representats tots els grups municipals i que en això consisteix la
democràcia i participació, objectius de l'actual equip de govern.
Intervé el Sr. Alcalde dient que des del principi de l'actual legislatura i sent la voluntat
de l'equip de govern, va consultar amb el Secretari si hi havia possibilitat que el grup
de l'oposició també estiguera representat en el Consell, però no podia ser perquè el
Reglament ho impedia, per tant, els membres del grup popular ja sabien cóm
funcionava quan es va aprovar la nova constitució del Consell. No obstant açò, des de
l'equip de govern, es treballarà per aconseguir-ho.
Sotmesa a votació la moció transcrita, el Ple, per unanimitat, acorda la seua aprovació.

12.3. MOCIÓ PER A ESTABLIR
L'AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS

UN

CODI

ÈTIC

DELS

REGIDORS

DE

El Sr. Peris dona lectura a la següent moció:
“MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE EL CÒDI D’ÈTICA APLICABLE ALS
REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS.
En els últims temps contínuament estem vivint episodis que commocionen a l'opinió
pública entorn a la corrupció i comportaments impropis de persones que escudant-se
en el seu càrrec polític s'aprofiten d’ell i de les sigles que diuen representar en benefici
propi.
El PP i el PSOE són els que més han sofert aquesta xacra, però estem veient que
persones d'altres formacions, de les quals diuen que volen regenerar la política,
solament han arribat al poder, porten el mateix camí. Ho estem veient a l'ajuntament
de València amb l'alcalde de Compromís o al d'Alacant amb regidors de Podemos.
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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.
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Al nostre poble, alguns veïns ens han traslladat el seu malestar per comportaments
d'abús d'autoritat d'alguns regidors (segons diuen, nosaltres no podem constatar-ho),
que s'aprofiten del seu càrrec per estacionar en llocs prohibits mentre el policia local
complint la seva obligació, es dedica a multar a tot aquell que incompleix les normes
d'estacionament.
El fet de ser representants públics no ens dóna dret a considerar que el poble és
nostre, ni poder fer el que ens vinga de gust, sinó tot el contrari, havent de ser més
considerats amb els nostres actes. En la vida privada cadascun que face el que
vullgue o considere més oportú.
El Partit Popular és el més afectat per persones que s'han aprofitat del seu càrrec, i
del partit, en el seu benefici. Per això, volem denunciar aquests comportaments i
volem proposar un codi de bones pràctiques per als regidors de l'ajuntament del nostre
poble. Pensem que els que no tenim vocació política, sinó que estem asseguts aquí
per amor a un poble, hem de ser un exemple de conducta per a tots els veïns i també
per aquells que en un altre estatus de la política s'aprofiten d'ella, i de les idees, per
comportar-se de manera deslleial. Si nosaltres desde les bases no canviem aquesta
situació, mai hi haurà regeneració política. La corrupció i l'abús de poder no és cosa
dels partits polítics, sinó de conductes personals.
Per tant, el grup Popular de Vilafamés proposem el següent codi de bones pràctiques
amb l'objectiu d'establir unes pautes de conducta a les quals han d'ajustar-se els
regidors municipals de Vilafamés.
No podem exigir regeneració a la resta si prèviament no assumim un compromís
d'autoexigència. Volem contribuir a reforçar i posar en valor el compromís amb els
principis que han de presidir el digne exercici de l'activitat política.

1.- Aplicar el màxim rigor i exigència en les seves funcions com a regidor, treballant
sempre per l'interès públic i al servei dels ciutadans.
2.- Actuar en el seu càrrec d'acord amb els principis de transparència, eficàcia,
austeritat, responsabilitat, exemple i honradesa.
3.- No acceptar mai cap tracte de favor o situació de privilegi o avantatge.
4.- No influir en la resolució de tràmit o procediment administratiu quan comporti
privilegi en el seu benefici en el del seu entorn familiar i social.
5.- Separar en la seva actuació el públic del privat.
6.- No acceptar regals ni atencions que no responguin, pel seu import o causa, als
usos i costums socials.
L'incompliment d'aquest codi de bones pràctiques suposa la renúncia immediata al
càrrec de regidor.
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PRINCIPIS GENERALS:

Ajuntament de Vilafamés
Es tracta d’una proposta oberta al debat, per a la seua millora per part de tots els
grups municipals.
Vilafamés, 31 de març del 2016.»
Acabada la lectura, el Sr. Peris afegeix que amb aquesta moció, el grup popular no
acusa a ningú, sinó que com a regidors ho han d'assumir i es pot perfeccionar i
millorar.
Durant la intervenció, el Sr. Peris mostra a la Corporació unes fotografies en les quals
apareixen els cotxes dels regidors Lluís Torlá, Segio Trilles i Pablo Juan, mal
estacionats en la Plaça de l'Ajuntament.

Seguidament es produeix debat, intervé en primer lloc el Sr. Torlá manifestant que es
podria afegir el punt de no concedir contractacions a familiars de regidors, referint-se al
Sr. Pons, per haver concedit contractes de 15.000 euros any rere any al seu germà
durant les legislatures que ha estat d'alcalde, motiu pel qual, comenta, no és la
persona més adequada per a parlar als altres d'un codi ètic.
Continua el mateix regidor reconeixent que ha estacionat mal en la Plaça de
l'Ajuntament, però, manifesta que no es pot considerar aquesta falta proporcional a
què es donen serveis públics a un familiar directe sent l'alcalde, que aquest codi ètic
s'havia d'haver aplicat des de l'inici i que votarà a favor incloent aquestes clàusules.

Intervé novament el Sr. Peris contestant al Sr. Trilles i diu que en cap moment
qüestiona el treball dels regidors i que la balança de l'ètica cadascú la posa al seu
nivell. Continua dient que per a ell està igual de mal ser un corrupte, com qualsevol
altra falta com el mal estacionament i retrau la forta discussió amb el Sr. Gil en el
primer Ple de l'actual legislatura amb motiu d'acusar al partit popular de corrupció.
Continua dient que els membres de la Corporació, en tots els seus comportaments,
des del punt de vista públic, han de ser correctes i exemplars, que no està jutjant
aquesta situació concreta sinó que el Codi d'ètica s'ha d'ampliar i millorar.
El Sr. Torlá retrau al Sr. Peris que durant el temps que estava governant el grup
popular no van fer res en aquest sentit i ara, des de l'oposició, reclamen transparència
i codi d'ètica.
El Sr. Peris contesta que en l'anterior legislatura ell no estava en el grup de govern i
que ho presenta ara per què puga aplicar-se i millorar-se durant molts anys.
Seguidament, per al·lusions, intervé el Sr. Gil manifestant que ell en cap moment de
cap sessió de Ple ha acusat personalment a ningú de tots els presents ni del partit
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A continuació, el Sr. Trilles es dirigeix al Sr. Peris dient-li que no comparteix la seua
opinió, que està confonent les coses en posar al mateix nivell els casos de corrupció
que assetgen a la política actual i el mal estacionament que s'ha pogut produir per una
emergència en la Plaça de l'Ajuntament, cosa que, per una altra banda, significa que
els regidors estaven treballant en l'ajuntament.
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popular en concret, explica que va dir que el partit popular i sobretot el valencià, és el
partit que amb diferència, té moltes persones corruptes, que unes estan a la presó i
altres jutjades. Reprova que es pose en el mateix nivell el mal estacionament d'uns
regidors i la corrupció dels 3 Presidents de Diputacions del partit popular de la
Comunitat Valenciana, que un està a la presó i els altres implicats en diferents graus.
Manifesta també el mateix regidor la seua indignació per acusar el Sr. Peris en la
moció presentada, a l'alcalde de València de Compromís, quan el partit popular s'ha
quedat sense regidors en València perquè estan tots presumptament implicats en
temes de corrupció.
Respecte al codi d'ètica, comenta el Sr. Gil que el seu partit, Compromís, també te el
seu codi d'ètica, que sempre l'han respectat i que el grup de govern pot votar a favor
per estar d'acord, però els exemples que ha esmentat el Sr. Peris són totalment
impresentables. Continua dient que dins del partit popular, també hi ha molta gent
honrada, però en aquests moments no és cap exemple per a donar lliçons d'ètica,
sobretot en aquesta Comunitat i que s'haurien d'haver aplicat les lliçons ells abans de
parlar.
Intervé novament el Sr. Peris dient que ell no té una vocació política, que està en la
Corporació municipal per treballar pel poble i que repudia la corrupció igual que el Sr.
Gil, siga del partit que siga; però, comenta que si no es regenera la política des del
nostre nivell, ningú ho farà, diu que no està acusant a ningú i que si volem que canvien
les coses, comencem pel nostre poble.

Seguidament, la Sra. Torlá demana a tots els membres de la Corporació que quan es
presenten propostes de millora, siga pel grup que siga, intenten dur-les endavant,
treballant i millorant pel municipi que és la seua finalitat i siguen més respectuosos a
l'hora de reprovar-se d'uns als altres, amb discussions que no serveixen per a res i no
fan cap bé al poble.
A continuació, intervé el Sr. Alcalde explicant que en aquest cas, si s'han produït
discussions, és perquè la redacció de la moció, respecte al contingut, no és
l'adequada, atès que es fan al·lusions i comparacions sobre temes de corrupció amb
l'estacionament d'un cotxe que no tenen res a veure i, per tant, es provoca el rebuig.
Finalment, el Sr. Alcalde manifesta que el grup de govern està d'acord amb un codi
d'ètica, però ben redactat i votaran en contra de la moció presentada pel grup de
l'oposició pel motiu esmentat de què la forma no és l'adequada.
Sotmesa a votació la moció transcrita, el resultat és el següent:
- Vots a favor: Quatre, dels Srs. Pons, Tena i Peris i de la Sra. Torlá, del grup popular.
- Vots en contra: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels
Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 4DFJQMPRK7EH9PC5FDWH3X5Q4 | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 47

A continuació, el Sr. Juan intervé explicant que quan han arribat a l'ajuntament regals
durant els últims 9 mesos per als regidors o l'alcalde, els han rebutjat i s'han distribuït
entre els participants en la carrera de Sant Silvestre per part de l'Ajuntament; en canvi,
els que s'hagen pogut rebre abans de l'any 2015, no té ni idea d'on estan.
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Sr. Juan i Gil, del grup Triem Vilafamés - Compromís.
- Abstencions: Cap.
Conseqüentment amb el resultat obtingut, no s'aprova la moció presentada pel grup
popular relativa a l'aprovació del còdi d’ètica aplicable als regidors de l’ajuntament de
Vilafamés.
13è. PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc, intervé el Sr. Pons manifestant que realitza com a prec el contingut de
la moció per a millorar l'ordenació del trànsit, dient que el partit popular es ratifica amb
la proposta presentada en el Ple de data 24/09/2015 i passa a llegir el següent text:
«Estem notant en aquests últims mesos que l'augment dels vehicles de no residents
en el casc antic està augmentant més del 50%, gràcies a les visites es realitzen amb
cotxe. Aquesta situació no porta cap benefici per a nosaltres, sinó tot el contrari,
complica molts més la circulació pels carrers.
Els nostres negocis també es ressenten econòmicament, atès que el fet de no
restringir l'accés a aquests vehicles permet la seua lliure circulació pel casc antic i els
visitants no accedeixen a peu.

Des del grup popular preguem a l'equip de govern a que prenga les mesures
necessàries per a controlar aquesta situació, ens ratifiquem amb aquesta esmena que
no se'ns ha contestat i estem a la seua sencera disposició per a millorar aquest tema
que comença a ser preocupant i fer una reunió urgent per a tractar-lo.»
Seguidament, intervé el Sr. Alcalde manifestant que des de l'equip de govern sí que
s'està treballant des del primer moment, que van començar per llevar els pivots de la
Plaça de la Font que eren els que obligaven als vehicles a accedir al casc antic,
d'aquesta manera poden circular els cotxes per la plaça i s'evita l'emboç que es
produïa.
Continua explicant el Sr. Alcalde que s'ha modificat l'horari de l'agent de policia per a
que treballe el cap de setmana i d'aquesta forma també és més fluida la circulació dels
vehicles.
Intervé a continuació el Sr. Torlá ratificant l'esmentat pel Sr. Alcalde i afegint que
l'horari de l'agent de policia modificat és de dimecres a diumenge, explicant també que
s'ha fet un estudi amb el policia per a modificar la senyalització de la Plaça de la Font i
del pàrquing, s'ha tramitat l'arrendament del pàrquing, s'ha redactat una memòria
valorada per l'arquitecte per a millorar l'accés i eixida del pàrquing i s'ha creat una
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Per aqueix motiu els comerços tenen poques possibilitats d'oferir els seus productes i
generar activitat econòmica motiu pel qual aquesta situació és preocupant per als
nostres veïns que han apostat per obrir un negoci en el casc antic enfocat en la seua
majoria als turistes que ens visiten.
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partida pressupostària per si s'ha de fer un Pla de circulació per a restringir l'accés al
casc antic, en total 6 actuacions en dos mesos de treball. Dirigint-se al Sr. Pons li
comenta que podia haver preguntat en l'ajuntament i li hagueren explicat igualment,
sense haver de presentar la moció.
El Sr. Pons contesta que la moció es va presentar fa 6 mesos, el 24 de setembre de
2015 i el punt principal era la petició d'una reunió per a col·laborar, millorar i ajudar en
el tema del trànsit, però no s'ha contestat per part de l'equip de govern, motiu pel qual
novament insisteixen i comenta que no posa en dubte que s'ha treballat per part de
l'equip de govern, però que no s'ha fet cas al grup de l'oposició.
Intervé el Sr. Torlá replicant que en 6 mesos l'equip de govern ha aconseguit tot el que
ha explicat i el grup popular, en 4 anys, no ha regulat ni l'arrendament del pàrquing.
Continua explicant que la gestió l'han realitzada en un dia parlant amb els propietaris
del terreny, la família Trillo Figueroa, quan la intenció del seu advocat era posar una
demanda en contra de l'ajuntament pel mal tracte que havia tingut per part de l'equip
de govern anterior.
Novament, intervé el Sr. Pons dient que aquest tema es va tractar en Ple i el grup
popular ja va presentar una moció felicitant els tècnics i l'advocat per donar una solució
al pàrquing i que tant de bo s'haguera pogut solucionar en els 4 anys que ell va estar
en l'equip de govern, que per qüestions legals no es permetia aleshores l'arrendament
del terreny, tema molt preocupant també per al grup popular, i actualment, s'ha
aconseguit perquè l'advocat de la família propietària va comunicar que hi havia una
modificació de la Llei que ho impossibilitava fins ara.

El Sr. Alcalde intervé manifestant que la Llei sí que permetia l'arrendament del terreny,
el que no permetia era perdonar el pagament de l'IBI que és el que s'estava fent.
També comenta, amb relació al trànsit, que des del principi de l'actual legislatura i així
consta en el programa electoral de l'equip de govern, una de les actuacions previstes
era arreglar el trànsit en el cas antic i així ho estan fent. Retrau al grup popular que
amb el tancament d'accés a la Plaça de la Font van crear un problema en lloc d'una
solució i ara, no es compren quines solucions volen proposar quan l'equip de govern
està treballant des del primer dia.
Finalment, el Sr. Torlá manifesta que resulta curiós que tot el treball de 8 o 12 anys del
grup popular estiga condensat en els 8 mesos primers de l'actual equip; que qüestions
que no s'han resolt en anys, se solucionen en aquests últims mesos dóna a entendre
una deixadesa i certa incompetència de l'anterior equip de govern.
Intervé el Sr. Peris dient que ell, en cap moment qüestiona que no es treballe per part
de l'equip de govern i que, quan es fa un prec, no es tracta d'una acusació personal,
sinó que s'ha d'entendre com una crítica constructiva per a millorar el poble, que és
l'objectiu de tota la Corporació municipal.
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Intervé seguidament el Sr. Juan explicant que en la reunió amb la família Trillo
Figueroa, com a propietaris del terreny, la seua intenció era demandar a l'ajuntament,
no la de donar una solució i van ser els membres de l'actual equip de govern qui van
proposar la solució de l'arrendament del terreny, que va ser acceptada, no l'advocat
dels propietaris com ha esmentat el Sr. Pons.
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Explica que el seu prec està relacionat amb el servei de neteja i diu que el 2 de març
es publicava que Vilafamés dobla el personal de neteja als edificis municipals i col·legi
i fa uns dies, es publicava el mateix en els mitjans de comunicació digitals. Comenta
que des del grup popular es recolza aquesta mesura sempre i quan, a banda de fer-se
la publicitat, s'exercisca la responsabilitat que els regidors tenen a l'hora d'administrar
les despeses públiques.
A continuació, mostra unes fotografies als membres de la Corporació, explicant que
corresponen a l'estat lamentable de brutícia del pavelló poliesportiu 6 dies després del
ball de quintos del divendres de S. Miquel, situació que va provocar que durant eixa
setmana s'hagueren de suspendre algunes de les activitats programades en les
instal·lacions i comenta que no és la primera vegada que ha passat el mateix. També
comunica que s'acumula brutícia als carrers del poble cada vegada que hi ha festa, i
recentment, en la Setmana Santa.
Segueix el Sr. Peris dient que podem ser Bé d'Interés Cultural i «Uno de los pueblos
más bonitos de España», però si no cuidem aquests detalls, ens carregarem un dels
pilars fonamentals de l'economia local que és el turisme. Diu que no oblidem que ara
estem vivint de la renda del treball fet en el passat, però tot s'acaba si no se sap
cuidar. Comenta que l'equip de govern pot comptar amb el recolzament dels membres
del grup popular, per a dur a terme totes les activitats que siguen favorables als
interessos generals, però prega que a banda de parlar, també gestionen. Insisteix en
què és una crítica constructiva sobre una situació que s'ha donat.

Segueix dient que en el seu moment va explicar a la persona que ha fet les fotografies
el que va succeir, per tant, no es tracta de deixadesa tal com pareix que es vol donar a
entendre. Explica que fins ara, al dia següent de tots els balls que s'han fet, s'ha
netejat la pista, per això considera ridícul i amb mala fe que es retraga un dia que no
haja sigut així per motius involuntaris.
Seguidament, el Sr. Trilles intervé explicant, com a regidor de festes, que per a les
festes de S. Miquel i Setmana Santa, es va fer un plec de condicions per a la
contractació de la neteja dels carrers, cosa que fins ara, no s'havia fet mai. Comenta
que pareix que ara comença a molestar la brutícia i abans no es veia i que per part del
grup de l'oposició haurien de ser un poc més respectuosos, perquè des de l'equip de
govern s'està fent tot el possible per què estiga tot net i regulat.
Intervé la Sra. Torlá, que dirigint-se al Sr. Torlá, li comenta, arran de la seua intervenció
en la qual ha dit que el llistat de feines per a la brigada municipal el feia per primera
vegada, que ella també el feia en l'anterior legislatura i setmanalment es reunia amb
els membres de la brigada.
Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 4DFJQMPRK7EH9PC5FDWH3X5Q4 | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 47

Intervé el Sr. Torlá explicant que, per primera vegada, ell redacta un llistat de treballs
per a la brigada municipal, que s'han de fer abans i després de cada festa. Respecte al
ball de quintos esmentat, la primera feina que hi havia anotada per al treballador
responsable, per al dilluns després de la festa era la neteja del pavelló amb màquina,
per tant, com sempre, esperava que es netejara. El dimecres, comenta que va parlar
amb el responsable perquè no s'havia netejat, contestant-li que l'empresa tenia la
màquina trencada i no podia anar fins al divendres, que és quan es va netejar.
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També, dirigint-se al Sr. Trilles, li comenta que en un Ple anterior ella va fer un prec
sobre la neteja durant les festes i s'està realitzant, per tant el felicita, ja que tot el que
siga per a millorar és bo.
El Sr. Torlá, intervé i dóna l'enhorabona a l'equip de govern per la seua gestió, ja que
en dos mesos, l'únic que han dit els membres del grup de l'oposició és que el pavelló
està brut i que han estacionat mal els cotxes, per tant, considera que l'equip de govern
està fent un treball perfecte.
Intervé el Sr. Pons, respecte al manifestat pel Sr. Torlá, dient que els membres del grup
de l'oposició estan per a col·laborar i també discrepar, perquè és constructiu, que a
més a més, quasi el 95% dels assumptes els voten a favor; però buscar la forma de
deixar en evidència a l'oposició no és un bon camí, perquè, comenta, el Sr. Torlá amb
la seua expressió ha intentat ridiculitzar a l'oposició i no li ho permetrà.
El Sr. Torlá manifesta que, tant la reprovació del mal estacionament d'alguns membres
de l'equip de govern com la brutícia del pavelló, ha estat malintencionada per part del
grup popular, que és una crítica destructiva, no constructiva, perquè, en aquest segon
cas, la persona que els ha passat la informació ja sabia que la màquina estava
avariada, per tant, s'ha fet amb mala fe i intentant ridiculitzar la gestió de l'equip de
govern, finalment, afegeix que el grup popular sempre utilitza la doble moralitat.

Seguidament, el Sr. Alcalde manifesta que si l'objectiu dels membres del grup de
l'oposició és sumar, no comencen amb bon peu si retrauen fotografies dels membres
del grup de govern, perquè això no és sumar sinó criticar personalment i restar.
A continuació, la Sra. Torlá intervé dient que el passat 12 d'agost, des del grup popular
van demanar les fotografies de tots els actes als quals assistien com a regidors i sols
van rebre, el dia 2 de setembre, un CD amb les fotografies de les festes; motiu pel que
ho demana novament, per a que se'ls passe per correu electrònic o que es comunique
el motiu pel qual no se'ls faciliten les fotografies esmentades.
Els Srs. Juan i Trilles comenten que la qualitat i quantitat de les fotografies fa que per
correu electrònic no es puguen enviar, que es podrien gravar en CD cada cert temps,
però replica la Sra. Torlá que voldria tenir-les abans i li contesta el Sr. Trilles que també
es publiquen al facebook de l'Ajuntament, que és el mitjà oficial, d'on se les pot baixar.
Seguidament es produeix una discussió entre la Sra. Torlá i el Sr. Trilles respecte al
tema, perquè la Sra. Torlá manifesta que no li pareix correcte que ho haja que baixar
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Intervé de nou el Sr. Peris manifestant que la seua personalitat no és la de ridiculitzar a
ningú, sinó la de sumar i aportar sempre, demana un poc d'humilitat respecte als
altres, perquè ningú és perfecte. Respecte al tema de la brutícia acumulada al poble,
comenta que a més de fer un contracte per a la neteja dels carrers, que li pareix
perfecte, cal supervisar-lo i si pel motiu que siga, s'ha descuidat o no s'ha pogut, l'únic
que ell vol dir és que es tinga en compte perquè en altres ocasions no passe el mateix,
però no és una crítica ni cap intent de ridiculitzar a ningú. Finalitza dient que tot el que
es diga des del grup popular i ell personalment, sempre serà per a sumar, perquè els
atacs personals no va amb la seua personalitat.
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de facebook quan durant la legislatura anterior, des del grup popular ho han facilitat a
qui ho ha demanat i el Sr. Trilles replica que en la legislatura anterior, quan els
membres del grup socialista demanaven algun document, l'equip de govern del grup
popular tardava molt de temps en donar-lo i, en l'actualitat, si des del grup de l'oposició
demanen un document, el tenen el mateix dia, perquè l'equip de govern és
transparent.
Continua la Sra. Torlá retraent al Sr. Juan que quan faja algun comentari sobre gestió
de la legislatura anterior perquè no s'haja fet alguna u altra millora, que no diga perdre
el temps sinó treballar, donat que independentment de què abans estiguera millor o
pitjor, els membres de la Corporació estan per a treballar.
Contesta el Sr. Juan que ell es referia a què es perdia el temps en qüestions poc
importants quan hi havia coses més importants per treballar i recalca que si un
assumpte es podia resoldre en 1 hora, no calia ocupar un mes en resoldre'l.
La Sra. Torlá puntualitza que ella, tant quan ha estat en l'equip de govern com ara, en
el grup de l'oposició, si està intentant millorar alguna cosa, mai ha considerat que és
perdre el temps, sinó que és treball.
Replica el Sr. Juan que això no ho qüestiona, que ell es referia a temes que es podien
agilitzar com qüestions de firma o atendre més a gestions de la Diputació que de l'
Alcaldia, no a temes d'altres regidors, contestant la Sra. Torlá que no es referia a això
sinó al que ella ha esmentat.

Respon el Sr. Alcalde dient que es va revisar la situació del pont al qual es va referir el
Sr. Tena en l'anterior sessió del Ple i es demanarà el permís a la Confederació del
Xúquer, per a poder fer la reparació oportuna. També esmenta que s'ha fet
desbrossament i ara estan començant a reparar camins amb la màquina municipal.
Respecte al servei de la Diputació, explica que ha canviat la manera de sol·licitar-ho i
que ja està demanat perquè ho concedisquen.
Continua el Sr. Tena preguntant quina actuació hi ha prevista per a La Basseta. Al que
respon el Sr. Alcalde que la previsió era de continuar posant formigó a la c analització
fins al dipòsit; que es van publicar inicialment les bases dels PPOiS i estava inclosa La
Basseta, però amb motiu del recurs presentat per poblacions de més de 20.000
habitants, la Diputació ha publicat les noves bases en les quals han llevat al nucli de
La Basseta, per tant, des de l'Ajuntament s'ha presentat recurs i ara depèn de la
Diputació la seua inclusió o no.
Seguidament, intervé el Sr. Gil preguntant al Sr. Alcalde si hi ha un pacte, tal com ha
esmentat anteriorment el Sr. Pons, sobre les intervencions dels regidors en cadascú
dels punts de les sessions Plenàries. Contestant el Sr. Alcalde que a ell no li consta
cap pacte, però que pot explicar el Sr. Pons a què es referia.
El Sr. Pons explica que en una ocasió, en acabar un Ple, va comentar que, per a donar
més fluïdesa i per al bon funcionament de les sessions, en qualsevol punt, seria
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Seguidament, intervé el Sr. Tena preguntant quines actuacions s'estan realitzant sobre
el tema de manteniment de camins.
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convenient que després d'intervenir el regidor que presenta una esmena o un punt de
l'ordre del dia, es controlen els dos torns d'intervenció i s'acaba, evitant moltes
rèpliques i entrar en conflicte.
El Sr. Gil manifesta que s'alegra de què no hi haja cap pacte, ja que els membres del
seu grup no sabien res sobre tal qüestió. Continua dient que ell opina que la funció de
regular les intervencions és de l'Alcalde i que limitar-les també seria limitar la
participació dels regidors que puguen aportar informació sobre el tema que es tracte,
per tant, no està d'acord amb la restricció esmentada.
El Sr. Alcalde intervé dient que l'únic que s'ha de fer es respectar els torns de paraula,
sense interrompre i per al·lusions, també s'ha de facilitar la intervenció.
Replica el Sr. Pons dient que aleshores, el Sr. Alcalde que presideix i modera, ha de
tenir clar el criteri quan hi haja una segona intervenció, de forma que si es detecta que
s'està dient el mateix, intervinga done per finalitzat el tema.
El Sr. Alcalde manifesta que ho te clar, però comenta que és tant important el respectar
els torns, sense interrompre en les intervencions, com el debatre.
I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les vint
hores quaranta-cinc minuts del dia trenta-u de març de dos mil setze, del que, com a
Secretari accidental, done fe.
El Secretari-Interventor acctal.,
(Document signat electrònicament)
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