
 
Ajuntament de Vilafamés

ACTA

ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN

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

NO ASSITEIXEN:
---

SECRETARI-INTERVENTOR:
D. AGUSTÍ PERIS LEONISA

 
-     SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

- AJUNTAMENT PLE

- PRIMERA CONVOCATÒRIA

- DATA: 16 DE JULIOL DE 2015

- HORA  CONVOCATÒRIA:  19:00 
HORES.

- LLOC:  SALÓ  DE  PLENS  DE 
L'AJUNTAMENT.

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

ORDRE DEL DIA

Primer. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.
Segon.  Retre  compte  del  nomenament  dels  Tinents  d'Alcalde  i  delegacions  de 
l'Alcaldia.
Tercer. Creació i composició de les Comissions Informatives.
Quart. Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
Cinquè. Creació de la Junta de Govern Local i delegació d'atribucions. 

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

PRIMER. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 14 de juliol de 2015, que 
a continuació es transcriu:

“De conformitat amb l'article 46.2 a) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim  
Local, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

Establir que les sessions ordinàries del Ple tindran lloc l'últim dijous, no festiu, de cada  
dos mesos a les 19 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament. Si és festiu o per motiu  
degudament justificat, es podrà avançar o retardar la data sense que excedisca de  
quinze dies.

Vilafamés, a la data de la signatura.
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L'Alcalde,

(Document signat electrònicament)

Abel Ibáñez Mallasén”

Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, resulta aprovada per unanimitat.

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 
Contenciós-Administrativa  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.

SEGON.  RETRE  COMPTE  DEL  NOMENAMENT  DELS  TINENTS  D'ALCALDE  I 
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA.

Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2015-547, de 13 de juliol, per la que 
es nomenen com a titulars de les tinences d’Alcaldia als regidors següents:

1a tinència d’Alcaldia Pablo Juan Verdoy
2a tinència d’Alcaldia Sergio Trilles Oliver
3a tinència d’Alcaldia Longinos Gil Puértolas

També es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2015-546, de 13 de juliol, per 
la que s'efectuen les delegacions següents, que comprenen les facultats de direcció, 
organització  interna  i  gestió  de  les  corresponents  àrees  o  serveis,  excloent-ne  la 
facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten a tercer:

Àrea municipal Codis de classificació per 
programes

Regidor delegat

Hisenda, Tresoreria, 
Educació i Associacionisme

32, 924, 93, 94 i 01 Pablo Juan Verdoy

Urbanisme, Festes i Noves 
Tecnologies

15, 338, 46, i 492 Sergio Trilles Oliver

Cultura, Patrimoni, BIC, 
Comunicació, Transparència, 
Benestar Social i Igualtat

23, 33 (excepte 338), 491 i 926 Longinos Gil Puértolas

Turisme, Sanitat, Esports i 
Joventut

31, 34 i 432 Lluís Torlà Tena

De tot açò la Corporació acorda donar-se per assabentada.
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TERCER. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 14 de juliol de 2015, que 
a continuació es transcriu:

“De conformitat amb els articles 20.1 c) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim  
Local i 125 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats  
Locals, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

Primer. Crear les següents Comissions Informatives permanents:

a) Comissió Informativa de Governació, Agricultura, Medi Ambient, Aigua i  
Sector Productiu.
b)  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Tresoreria,  Especial  de  Comptes,  
Educació i Associacionisme.
c) Comissió Informativa d’Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies.
d)  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Patrimoni,  BIC,  Comunicació,  
Transparència, Benestar Social i Igualtat.
e) Comissió Informativa de Turisme, Sanitat, Esports i Joventut.

Segon. La composició de les Comissions, ajustada a la proporcionalitat existent entre  
els grups polítics representats en la Corporació, serà la següent:

President: El Sr. Alcalde.
Dos regidors en representació del grup popular.
Un regidor en representació del grup del PSPV-PSOE.
Un regidor en representació del grup Triem Vilafamés – Compromís.

En este sentit, de conformitat amb l'article 125 del Reial decret 2568/1986, de 28 de  
novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, se sol·licitarà als Portaveus dels diferents grups polítics,  
que presenten un escrit al Sr. Alcalde, per a retre compte al Ple, sobre l'adscripció  
concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagen de formar part  
de  la  mateixa  en  representació  de  cada  grup.  Per  cada  titular  es  dessignarà  un  
suplent.

Tercer.  Correspon  a  les  Comissions  Informatives  l'estudi,  informe  o  consulta  dels  
assumptes que hagen de ser  sotmesos a  la  decisió  del  Ple,  excepte quan hagen  
d'adoptar-se acords declarats urgents, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde i  
dels  regidors  que  ostenten  delegacions,  sense  perjudici  de  les  competències  de  
control que corresponen al Ple.

Quart. Les Comissions Informatives constituïdes celebraran sessions ordinàries cada  
dos mesos, el dijous no festiu anterior a aquell en que se celebre el ple ordinari, a les  
hores que resulten convocades en funció dels assumptes a dictaminar. Si és festiu es  
podrà avançar o retardar la data respectant l'antelació que resulta dels articles 80 i 82  
del R.O.F.R.J.E.L.

Vilafamés, a la data de la signatura.
L'Alcalde, 
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(Document signat electrònicament)
Abel Ibáñez Mallasén”

Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, resulta aprovada per unanimitat.

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 
Contenciós-Administrativa  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.

A continuació,  en compliment  del  que es disposa  a  l'apartat  segon de l'acord,  els 
portaveus dels grups municipals comuniquen al Ple l'adscripció dels regidors del seu 
grup a cada comissió.

El Sr. Trilles, com a portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que els regidors d'este 
grup quedaran adscrits a les comissions municipals de la següent manera:

a) Comissió Informativa de Governació, Agricultura, Medi Ambient, Aigua i 
Sector  Productiu.  Titular  D.  Sergio  Trilles Oliver  i  suplent  D.  Lluís  Torlà 
Tena.

b)  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Tresoreria,  Especial  de  Comptes, 
Educació i Associacionisme. Titular D. Lluís Torlà Tena i suplent D. Sergio 
Trilles Oliver.

c) Comissió Informativa d’Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies. Titular: 
D. Sergio Trilles Oliver i suplent D. Lluís Torlà Tena.

d)  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Patrimoni,  BIC,  Comunicació, 
Transparència, Benestar Social i Igualtat. D. Sergio Trilles Oliver i suplent 
D. Lluís Torlà Tena.

e) Comissió Informativa de Turisme, Sanitat, Esports i Joventut. Titular D. 
Lluís Torlà Tena i suplent D. Sergio Trilles Oliver.

El Sr. Pons, com a portaveu del grup popular, manifesta que els regidors d'este grup 
quedaran adscrits a les comissions municipals de la següent manera:

a) Comissió Informativa de Governació, Agricultura, Medi Ambient, Aigua i 
Sector Productiu.  Primer representant  titular D. Andrés Tena Capdevila i 
suplent  Dª  María  Luisa  Torlá  Barrachina.  Segon  representant  titular  D. 
Carlos Peris Sanahuja i suplent D. José Francisco Pons Martínez.
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b)  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Tresoreria,  Especial  de  Comptes, 
Educació  i  Associacionisme.  Primer  representant  titular  D.  Carlos  Peris 
Sanahuja i suplent D. José Francisco Pons Martínez. Segon representant 
titular Dª María Luisa Torlá Barrachina i suplent D. Andrés Tena Capdevila.

c) Comissió Informativa d’Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies. Primer 
representant  titular  D.  Carlos  Peris  Sanahuja  i  suplent  D.  Andrés  Tena 
Capdevila. Segona representant titular Dª María Luisa Torlá Barrachina i 
suplent D. José Francisco Pons Martínez.

d)  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Patrimoni,  BIC,  Comunicació, 
Transparència,  Benestar  Social  i  Igualtat.  Primer  representant  titular  D. 
Andrés Tena Capdevila i suplent D. José Francisco Pons Martínez. Segona 
representant  titular  Dª  María  Luisa  Torlá  Barrachina  i  suplent  D.  Carlos 
Peris Sanahuja.

e)  Comissió  Informativa  de Turisme,  Sanitat,  Esports  i  Joventut.  Primer 
representant titular D. Carlos Peris Sanahuja i suplent D. José Francisco 
Pons Martínez. Segona representant titular Dª María Luisa Torlá Barrachina 
i suplent D. Andrés Tena Capdevila.

El Sr. Juan, com a portaveu del grup Triem Vilafamés - Compromís, manifesta que els 
regidors  d'este  grup  quedaran adscrits  a  les  comissions  municipals  de  la  següent 
manera:

a) Comissió Informativa de Governació, Agricultura, Medi Ambient, Aigua i 
Sector Productiu. Titular D. Pablo Juan Verdoy i suplent D. Longinos Gil 
Puértolas.

b)  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Tresoreria,  Especial  de  Comptes, 
Educació  i  Associacionisme.  Titular  D.  Pablo  Juan  Verdoy  i  suplent  D. 
Longinos Gil Puértolas.

c) Comissió Informativa d’Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies. Titular D. 
Longinos Gil Puértolas i suplent D. Pablo Juan Verdoy.

d)  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Patrimoni,  BIC,  Comunicació, 
Transparència, Benestar Social i Igualtat. Titular D. Longinos Gil Puértolas i 
suplent D. Pablo Juan Verdoy.

e) Comissió Informativa de Turisme, Sanitat, Esports i Joventut. Titular D. 
Longinos Gil Puértolas i suplent D. Pablo Juan Verdoy.

La Corporació acorda donar-se per assabentada de l'adscripció dels regidors a les 
comissions informatives permanents.

QUART.  NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA CORPORACIÓ  EN  ELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS.

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 14 de juliol de 2015, que 
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a continuació es transcriu:

“De  conformitat  amb  el  previst  en  l'article  38  c)  del  Reglament  d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa al Ple l'adopció del  
següent ACORD:

Nomenar als següents regidors com a representants de la Corporació en els òrgans  
col·legiats que s'assenyalen:

-  Junta  Rectora  del  Museu  Popular  d'Art  Contemporani  de  Vilafamés:  
Correspon al Sr. Alcalde una de les dos presidències de la Junta Rectora.  
Com a vocals de la Junta Rectora es nomena a D. Lluís Torlà Tena del  
grup PSPV-PSOE, D. Longinos Gil Puértolas del grup Triem Vilafamés -  
Compromís i D. José Francisco Pons Martínez del grup popular.

- Consell Agrari Municipal: Correspon al Sr. Alcalde la presidència. Com a  
membres  del  Consell  es  nomena  a  D.  Sergio  Trilles  Oliver  del  grup  
PSPV-PSOE, D. Pablo Juan Verdoy del grup Triem Vilafamés - Compromís  
i D. Andrés Tena Capdevila del grup popular.

-  Junta  Pericial  del  Cadastre  Immobiliari  Rústic:  Dos  titulars  cadastrals  
triats per l'Ajuntament: D. José Belenguer Mallasén, DNI: 18.902.944-A i D.  
Francisco Valero Tomás, DNI: 73.365.018-D.

- Consell Escolar de Centre: Titular D. Pablo Juan Verdoy i suplent D. Lluís  
Torlà Tena.

- Mancomunitat Plana Alta: El Sr.  Alcalde, D. Abel Ibáñez Mallasén i D.  
Longinos  Gil  Puértolas  i  suplents  D.  Lluís  Torlà  Tena  i  D.  Pablo  Juan  
Verdoy.

- Consorci Concessionari d'Aigües Pla de L’Arc: titulars: El Sr. Alcalde, D.  
Abel Ibáñez Mallasén i D. Pablo Juan Verdoy i suplents D. Sergio Trilles  
Oliver i D. Longinos Gil Puértolas.

-  Consell  Rector  del  Consorci  del  pacte  territorial  per  a  la  creació  
d'ocupació  dels  municipis  ceràmics  i  la  seua  àrea  d'influència  de  la  
província de Castelló: titular El Sr. Alcalde, D. Abel Ibáñez Mallasén. Primer  
suplent D. Pablo Verdoy Juan i segon suplent D. Lluís Torlà Tena.

- Junta de Govern del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla  
Zonal de residus de les Zones II,  IV i V: El Sr.  Alcalde, D. Abel Ibáñez  
Mallasén.  Primer  suplent  D.  Longinos  Gil  Puértolas  i  segon  suplent  D.  
Sergio Trilles Oliver.

-  Consorci  Provincial  de  Bombers  de  Castelló:  el  Sr.  Alcalde,  D.  Abel  
Ibáñez Mallasén, o qui legalment el substituïsca.

- Consell de Participació Paratge Natural Sant Miquel: President D. Sergio  
Trilles Oliver i suplent D. Abel Ibáñez Mallasén. Secretari: D. Longinos Gil  
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Puértolas i suplent D. Pablo Juan Verdoy.

- Consell Sectorial de Mineria: President D. Sergio Trilles Oliver i suplent D.  
Abel  Ibáñez Mallasén.  Es modifica l'acord de creació del  Consell  en el  
sentit  de  garantir  la  representació  en  el  Consell  de  tots  els  grups  
municipals,  nomenant-se  pel  grup  Triem  Vilafamés  –  Compromís  a  D.  
Pablo  Juan  Verdoy  com a  titular  i  a  D.  Longinos  Gil  Puértolas  com a  
suplent, i pel grup popular a D. José Francisco Pons Martínez com a titular  
i  a  D.María Luisa Torlà  Barrachina.  Com a representant  dels  veïns  del  
municipi es nomena a D. Tomás Palau Linares com a titular i a Dª Teresa  
Lidón Babiloni Palau com a suplent i finalment com a tècnics es nomenen  
a Dª. Mireia Renau Marco com a titular i a Dª. Alba Castillo Llorens com a  
suplent.

-  Associació  Ruralter-Leader  Zona  I:  el  Sr.  Alcalde  D.  Abel  Ibáñez  
Mallasén, o qui legalment el substituïsca.

Vilafamés, a la data de la signatura.

L'Alcalde,

(Document signat electrònicament)

Abel Ibáñez Mallasén”

Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, resulta aprovada per unanimitat.

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 
Contenciós-Administrativa  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.

CINQUÈ.  CREACIÓ  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  I  DELEGACIÓ 
D'ATRIBUCIONS. 

Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 14 de juliol de 2015, que 
a continuació es transcriu:

“La nova composició de la Corporació municipal que ha resultat com a conseqüència  
de les eleccions locals del passat 24 de maig fa convenient la creació d'una Junta de  
Govern Local, per això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 20.1.b) de  
la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local i 35.2.d) del  
Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa al Ple  
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l'adopció del següent ACORD:

Primer.  Constituir  la  Junta de Govern Local,  l'objecte  de la  qual  serà l'assistència  
permanent a Alcalde-President en l'exercici de les seues atribucions, així com exercir,  
si escau, les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o les que li  
atribuïsquen les lleis.

Segon.  La Junta  de Govern Local  estarà  integrada per  l'Alcalde,  que serà  el  seu 
president,  i  per  un  nombre  de  Regidors  no  superior  a  tres  que  seran  nomenats  
lliurement per l'Alcalde com a membres de la mateixa.

Tercer. La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que es disposa en  
els articles 112 i 113 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova  
el Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals i  
celebrarà sessió ordinària el primer i el tercer dijous de cada més, a l'hora que siga  
convocada en funció dels assumptes a tractar.

Quart. D'acord a l'article 22 LRBRL, delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de  
les següents atribucions:

a)  L'exercici  d'accions  judicials  i  administratives  i  la  defensa  de  la  
Corporació en matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les  
quals, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10% dels recursos  
ordinaris del Pressupost i les de tresoreria, quan l'import acumulat de les  
operacions vives  a cada moment  supere  el  15  per  cent  dels  ingressos 
corrents liquidats en l'exercici anterior, tot açò de conformitat amb el que es  
disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent el Ple  
per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos  
en els Pressupostos.
e) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes  
d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els  
contractes administratius especials,  i  els  contractes privats  quan el  seu 
import  supere  el  10  per  100  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  
inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada siga superior  a  
quatre anys i també quan  l'import acumulat de totes les seues anualitats  
supere el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost  
del primer exercici.
f)  L'adjudicació  de  concessions  sobre  els  béns  de  la  Corporació  i  
l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial  
quan  el  seu  valor  supere  el  10  per  100  dels  recursos  ordinaris  del  
pressupost, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor supere el  
percentatge  indicat,  i  dels  béns  declarats  de  valor  històric  o  artístic  
qualsevol que siga el seu valor.

La present delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que  
afecten a tercers. Per tant, els acords adoptats per la Junta de Govern en relació amb  
les matèries delegades tindran el  mateix  valor  que els  acords adoptats pel  Ple en 
exercici de les atribucions que no haja delegat.
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El present acord de delegació tindrà efectes des de l'endemà al de la seua adopció,  
sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Vilafamés, a la data de la signatura.
L'Alcalde,
(Document signat electrònicament)
Abel Ibáñez Mallasén”

Obert el debat de l'assumpte, el Sr. Pons presenta la següent moció:

“José Francisco Pons Martínez, Portavoz del Grupo Popular en este Ayuntamiento, en  
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en  la normativa  
aplicable, eleva al Pleno la siguiente

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS:

1-Presentada por parte del Equipo de Gobierno de esta Corporación la propuesta de  
acuerdo para la constitución de la  Junta de Gobierno Local,  de conformidad con lo  
dispuesto en los artículos 20.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las  
Bases del Régimen Local y 35.2.d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre  
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico de las Entidades Locales.

2-Este  órgano  no  es  obligatorio  en  municipios  con  población  inferior  a  5000 
habitantes.

3-El Grupo Popular fue el más votado en estas elecciones municipales del 2015. Y  
pese a representar un 41,04% de los electores, queda totalmente al margen de la  
participación en las propuestas de esta Junta de Gobierno. Loque consideramos una  
medida de anti transprencia total.

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO POPULAR

-Retirar  la  propuesta  de  constitución  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  crear  una  
Comisión en la que participen los tres grupos políticos componentes de la Corporación  
Municipal. Asegurando así una mayor transparencia e información a todo el Municipio.

-Que  se  resuelvan  todas  las  cuestiones  urgentes  por  Comisiones  Informativas,  
comprometiéndonos por nuestra parte a cualquier celebración urgente de un Pleno  
Extraordinario, cuando la ocasión así lo requiera.

(firma)

En Vilafamés a dieciséis de julio de 2015.”

El Sr. Pons explica seguidament que no es tracta de retardar ni perjudicar la gestió 
municipal, sinó que la Comissió de Govern és un ens al que legalment els membres 
del  grup de l'oposició  no  poden pertànyer.  En la  legislatura  anterior  no estava  en 
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funcionament,  els  assumptes  es  tractaven  en  Comissió  Informativa  i  seguidament 
passaven al Ple. També estan les Resolucions d'alcaldia, les quals es poden revisar, 
però el  seu grup entén que no és preceptiu crear una Junta de Govern en la que 
queden  fora  els  membres  del  grup  polític  més  votat  de  l'Ajuntament,  amb  quatre 
regidors. 

A continuació,  el  Sr.  Alcalde  manifesta  que  s'ha  realitzat  un  pacte  entre  el  Grup 
Socialista i el Grup Triem Vilafamés – Compromís per a poder governar amb majoria, 
en el que s'ha inclòs la creació de la Junta de Govern, la qual no és obligatòria però sí 
que cap i és per això que els membres del seu grup votaran a favor de la creació de la 
Junta de Govern Local.

Intervé seguidament el Sr. Gil dient que la postura del Grup Popular és contradictòria, 
perquè en la passada legislatura no tenien Junta de Govern i en ésta volen participar. 
Manifesta també que la transparència és que els comptes i contractes de l'Ajuntament 
estiguen en exposició pública permanent per a què qualsevol veí puga consultar-los i 
que això no té res a veure amb la creació o no de la Junta de Govern. Per tant, el seu 
grup votarà també a favor de la creació de la Junta de Govern Local pensant que serà 
molt més efectiu, perquè es podran d'esta manera agilitzar tots els tràmits municipals.

El Sr. Pons intervé novament replicant que, en la legislatura anterior no existia la Junta 
de Govern perquè els membres del Grup popular entenien que tots els punts que es 
tractaren en el Ple s'havien d'exposar prèviament al grup de l'oposició en Comissió 
Informativa  per  al  seu  debat,  i  que  posteriorment  passaren  a  l'aprovació  pel  Ple. 
Respecte als comptes públics i la realitat del dia a dia de l'Ajuntament, manifesta que 
no és necessària una Junta de Govern sinó una gestió efectiva de l'equip de govern i 
publicar-se per mitjà de les noves tecnologies, que no té res a veure una Junta de 
Govern per a què hi haja transparència en els comptes.

Continua el Sr. Pons dient que, sent conscients què la Llei no permet als membres del  
grup de l'oposició  formar  part  de  la  Comissió  de Govern,  el  que proposa  el  Grup 
Popular és que es retire la proposta de crear la Junta de Govern Local i, en el seu lloc, 
es forme una Comissió Informativa formada per membres de tots els grups polítics 
municipals per a que d'esta forma, encara que l'equip de govern tinga la majoria, els 
membres del grup de l'oposició també estarien informats dels assumptes i acords que 
l'Ajuntament ha de prendre; puntualitza que en cap moment es proposa frenar la gestió 
municipal, sinó que sols es pretén estar presents en les sessions i, per tant, informats. 

El Sr. Alcalde intervé dient que l'únic canvi serà que les competències que abans eren 
exclusivament  de  l'Alcalde,  ara  es  repartiran  amb  la  Junta  de  Govern  i  que  les 
competències del Ple seran les mateixes que fins ara, igual com les de les Comissions 
Informatives.

Sotmesa  a  votació  la  moció  presentada  pel  grup  popular  es  registra  el  següent 
resultat:

- Vots a favor: Quatre, del Sr. Pons, la Sra. Torlá i els Srs. Tena i Peris del grup popular.

- Vots en contra: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels  
Srs. Juan i Gil del grup Triem Vilafamés – Compromís..
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- Abstencions: Cap.

Conseqüentment  amb  el  resultat  obtingut,  el  Ple  acorda  desestimar  la  moció 
presentada pel grup popular.

A continuació  se  sotmet  a  votació  la  proposta  d'acord  presentada  pel  Sr.  Alcalde, 
registrant-se el següent resultat:

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

- Vots en contra: Quatre, del Sr. Pons, la Sra. Torlà i els Srs. Tena i Peris del grup 
popular.

- Abstencions: Cap.

Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda aprovar la proposta d'acord 
presentada pel Sr. Alcalde.

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 
Contenciós-Administrativa  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.

I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les 
déneu hores vint  minuts del  dia setze de juliol  de dos mil  quinze,  del  que,  com a 
Secretari, done fe.

El Secretari-Interventor,

(Document signat electrònicament)

Agustí Peris Leonisa
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