Ajuntament de Vilafamés

ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN
REGIDORS ASSISTENTS:
D. SERGIO TRILLES OLIVER
D. LLUÍS TORLÀ TENA
D. PABLO JUAN VERDOY
D. LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
D. JOSÉ FRANCISCO PONS MARTÍNEZ
Dª MARÍA LUISA TORLÁ BARRACHINA
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA
D. CARLOS PERIS SANAHUJA
SECRETARI-INTERVENTOR:
D. AGUSTÍ PERIS LEONISA

-

SESSIÓ ORDINÀRIA

-

AJUNTAMENT PLE

-

PRIMERA CONVOCATÒRIA

-

DATA: 3 DE DESEMBRE DE 2015

-

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
1r. Aprovació actes de les sessions anteriors.
2n. Retre compte de correspondència i disposicions oficials rebudes.
3r. Retre compte de Resolucions de l’Alcaldia.
4t. Aprovació, si escau, del Pressupost municipal per a l’execici 2016.
5è. Aprovació, si escau, del Compte General corresponent a l’exercici 2014.
6è. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
7è. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la
taxa per prestació del servei de ludoteca municipal.
8è. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2015
9è. Aprovació inicial, si escau, de la memòria i del reglament d'organització i
funcionament del servei públic d'alberg municipal.
10è. Aprovació, si escau, amb efectes des del 3 de maig de 2015, de la revisió de
preus del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans,
objectes voluminosos, envasos lleugers i paper cartó.
11è. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia Núm. 2015-784, de 29 d'octubre, de
declaració de dies festius locals per a l'any 2016.
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ACTA
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12è. Dació de compte de la Resolució d'Alcaldia Núm. 2015-810, de 12 de novembre
de recuperació per l'Alcaldia de recuperació i delegació de competències
13è. Renovació dels membres de la Junta Pericial municipal del Cadastre Immobiliari
Rústic.
14è. Desistiment tramitació de la modificació puntual número 5 del Pla General.
15è. Aprovació, si escau, actes “Viu el Nadal a Vilafamés 2015-2016”.
16è. Aprovació, si escau, del Reglament XI Marxa al Terme de Vilafamés
17è. Creació del Consell Municipal de Cultura de Vilafamés i aprovació inicial del seu
reglament.
18è. Aprovació, si escau, de canvi d’activitat subvencionada al Museu d’Art
Contemporani “Vicente Aguilera Cerni”.
19è. Inscripció en AEPD del fitxer de dades de caràcter personal: Servei de whatsapp i
aprovació de normes reguladores del funcionament del servei de whatsapp.
20è. Aprovació, si escau, programació actes “Sant Antoni 2016”.
21è. Qüestions d’urgència.
22è. Precs i Preguntes.
---------------------------------------------------------1r. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el
dia 24 de novembre de 2015, resulta aprovat amb els vuit vots a favor del Sr. Alcalde,
del Sr. Torlà, del grup socialista, dels Srs. Juan y Gil, del grup Triem Vilafamés –
Compromís, i dels Srs. Pons, Tena, Peris y la Sra. Torlá, del grup popular, i l'abstenció
del Sr. Trilles, del grup socialista, que justifica en la seua no assistència a la sessió.
2n. RETRE COMPTE DE CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
REBUDES.
Es ret compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes entre els dies 22
de setembre i 30 de novembre, 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 2015-704, de 22 de setembre, a
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Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24
de setembre de 2015, és aprovat per unanimitat.
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la 2015-869, d'1 de desembre, acordant la Corporació donar-se per assabentada.
4T. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXECICI
2016.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'hisenda, tresoreria, especial
de comptes, educació i associacionisme, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:
“5.1. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L'EXERCICI 2016.
Formado el Presupuesto del Ayuntamiento de Vilafamés correspondiente al ejercicio
económico 2016, así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 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.
Visto el informe del Secretario-Interventor de fecha 26 de noviembre de 2015, cuyas
conclusiones se transcriben a continuación:
“Visto el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico de 2016
presentado por el Sr. Alcalde con fecha 26 de noviembre de 2015 y
comprobados

los

documentos

que

lo

acompañan,

se

informa

desfavorablemente (reparo núm. 167/2015, sin carácter suspensivo según art.
216.2 TRLRHL) por no darse cumplimiento, como anteriormente he justificado,
presupuesto del organismo autónomo local del Museu d'Art Contemporani de
Vilafamés.
Y a modo de resumen se recogen a continuación las advertencias formuladas
en el presente informe:
1. La previsión en las consignaciones iniciales del presupuesto 2016 de la
imputación de gastos correspondientes al ejercicio 2015 y carentes de
consignación en el mismo, no es acorde con el principio de temporalidad de los
créditos establecido en el artículo 176 TRLRHL, sin perjuicio de que en virtud
del principio de prohibición del enriquecimiento injusto o sin causa deban
Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 3YNM6T7FXHTZAEGCNRF9MLW4A | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 80

al artículo 164.1 b) TRLRHL, en cuanto que no se integra en el mismo el
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atenderse dichos gastos, previa aprobación en todo caso del correspondiente
reconocimiento extrajudicial de créditos, y sin perjuicio de que finalmente,
como se indica en la Memoria explicativa del presupuesto, no conociéndose en
esta fecha con exactitud el importe de dichos gastos, pudiera optarse por
aprobar en el ejercicio 2016 la correspondiente modificación de créditos
financiada con remanente de tesorería de conformidad con la Disp. Adicional
Sexta LOEPSF.
2. En cuanto a la aplicación presupuestaria 323 2200102 Adquisición libros para
el banco de libros Programa Xarxa Llibres de Text, señalar que no se
encuentra dicha competencia entre las que puede ejercer el Ayuntamiento de
conformidad con el artículo 25 2 n) LRBRL, por lo que para su ejercicio
deberán seguirse los trámites establecidos en la LRBRL para la asunción por
el Ayuntamiento de las llamadas competencias impropias.
3. Continúa la previsión presupuestaria en la partida 1623.227.00.02 de los
servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que actualmente efectúa
Reciplasa, con relación a lo cual reiteradamente he emitido informes de reparo
por no ajustarse a la legalidad vigente en cuanto que el Ayuntamiento debería
efectuar los pagos de las cuotas al Consorcio del Plan Zonal de Residuos

4. En general, en cuanto al Capítulo II del Estado de gastos reincidir, como vengo
informando en cada expediente presupuestario, en que deberá ponerse
especial atención en el respeto de sus consignaciones, con lo que se lograría
evitar la existencia de gastos sin consignación y así evitar los numerosos
informes de reparo que se han de emitir por esta causa. Con ello, además del
obligado cumplimiento de la legalidad vigente, se agilizaría notablemente el
procedimiento de pago. Y no existe otra forma de cumplir esta obligación que
respetar escrupulosamente el procedimiento de gasto previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
5. En cuanto a la partida 231.480.01 Aportación COCEMFE para transporte
Asociación El Rinconet, que la competencia en materia de servicios sociales
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Zonas II, IV y V y éste abonar las facturas emitidas por Reciplasa.
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ha sido transferida por el Ayuntamiento a la Mancomunitat Plana Alta, como ya
advertí en mi informe del proyecto de presupuesto 2015, habiendo emitido nota
de reparo núm. 165/2015, de 18 de noviembre, con relación al acuerdo de la
Junta de Gobierno de 19 de noviembre de 2015 por el que se aprobaba el
correspondiente Convenio de Colaboración.
6. Y finalmente hacer constar que en la partida 333.480.05 se prevé una
subvención a favor del Museu d'Art Contemporani, respecto del cual ya he
señalado en este mismo informe que se trata de un organismo autónomo local,
a favor del cual se podrían efectuar transferencias, una vez regularizada su
situación, pero a consignar en el artículo 41 (transferencias corrientes a favor
de organismos autónomos de la entidad local), no en el 48, que es el artículo
que utiliza en el presupuesto para consignar las subvenciones a asociaciones
municipales.”
Visto el Informe del Secretario-Interventor de fecha 26 de noviembre de 2015, de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, del que
resulta que la situación es de superávit por importe de 638.011,03 euros, haciendo
constar que de acuerdo con el artículo 15.3 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de
noviembre, no se informa sobre la regla de gasto, si bien se indica que ello no exime
del cumplimiento de la misma, el cual se ha de comprobar con motivo de la liquidación
el límite máximo de gasto no

financiero compatible con la estabilidad presupuestaria en 3.250.746,03 euros y
cumpliéndose igualmente el principio de sostenibilidad financiera, al haberse
cancelado en su totalidad las operaciones de crédito en el ejercicio 2014.
Considerando que en tanto no se regularice la situación del Museu d'Art Contemporani
de Vilafamés no es posible integrar su presupuesto en el presupuesto general del
Ayuntamiento.
Considerando los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el RD 500/90 de 20 de abril, y el artículo 90 de la ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Comisión informativa de
hacienda, tesorería, especial de cuentas, educación y asociacionismo, con los tres
votos a favor del del Sr. Presidente, del Sr. Trilles, del grupo socialista, y del Sr. Juan,
del grupo Triem Vilafamés – Compromís, y las dos abstenciones del Sr. Pons y la Sra.
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del presupuesto; fijándose en el citado informe
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Torlá, del grupo popular, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
1º. Tomar conocimiento del reparo núm. 167/2015, de 26 de noviembre, formulado por
el Secretario-Interventor debiendo, no obstante, continuarse con la tramitación del
procedimiento de aprobación del presupuesto ante la necesidad de disponer de un
instrumento imprescindible para la gestión municipal.
2º. Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Vilafamés, para el
ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
726.810,00 €

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

1.168.040,00 €
34.750,00 €
141.450,00 €
541.685,00 €
0,00 €
0,00 €

2.612.735 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE INGRESOS

1.250.400,00 €

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

6

ENAJENACION INVERSIONES REALES

23.000,00 €
1.014.395,00 €
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0,00 €
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7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

2.612.735 €

3º. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
4º. Exponer al público el Presupuesto para el ejercicio 2016, las Bases de Ejecución
y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días hábiles, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento,
a efectos de su examen y, en su caso, presentación de reclamaciones por los
interesados.
5º. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.”
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Juan com a regidor d'Hisenda, explicant el
següent:
Respecte al Capítol 1. Despeses de personal:

- També l'augment del contracte de la treballadora d'EPA (Herminia Agut) per a
completar l'horari de la biblioteca i les hores que fa de formació d’adults. Necessari
tant per a demanar subvencions a la biblioteca com per a completar la docència dels
adults del poble. També per a la possibilitat de la inclusió de l’Aula Mentor al poble.
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis:
- S'estan seguint els passos correctes per a l’arrendament del parking a l'aire lliure de
la Font d'En Jana.
- S'ha augmentat la partida per a la millora i manteniment de jardineria del poble. Es
contractarà una empresa que ajudarà a les feines de la brigada municipal.
- Millora necessària de la zona del polígon industrial, s'ha augmentat la partida en
1.000 euros.
- S'ha augmentat la quantitat per a manteniment dels camins, que a hores d’ara
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- Que està incorporat el 50% de la paga extra dels empleats municipals que falta per
pagar des de 2012.
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necessiten molta més assignació de diners.
- En la partida de reparació, manteniment i conservació del CEIP Sant Miquel, està
previst fer el manteniment del pati gran, tanca que rodeja l’escola i l’aula de P5 que té
moltes humitats. El pati d’infantil de l’escola l’ha subvencionat la Conselleria
d’Educació.
- Inclusió de la partida per a la xarxa de llibres de Conselleria-Diputació-Ajuntaments.
Agraeix als membres de l'AMPA la col·laboració en aquest assumpte.
- Hi ha una partida de senyalització tant d’activitats esportives com dels llocs d’interés
del poble, ja que per a ser un poble turístic, abans cal tindre les infraestructures
adequades.
- Canvi en la partida de festes per incloure la majoria dels pagaments amb factura.
- Canvi de conveni a contracte amb la AC La Roca, per a no haver de fer l'objecció de
tots els anys per part de Secretari de l’ajuntament.
- El servei de neteja de les dependències municipals es realitza fins ara per dues
persones i veient que no poden arribar a tot, es contractarà una empresa per a
realitzar la neteja en l’escola CEIP Sant Miquel, mitjançant contracte menor d'un any i
després licitació si és convenient. D'aquesta manera, les netejadores podran dedicar
més temps a les altres dependències, per exemple la ludoteca municipal.
- S'ha inclòs partida per a muntatge de rocòdrom i via ferrata per a les distintes
activitats esportives i turístiques-esportives que es fan al poble.
- Estalvi en partides de comunicació i propaganda.

-

Està inclòs el pagament de dos anys de la quota al Consorci d’Aigües.

-

Respecte a les partides d'aportació a Associacions municipals, destaca l'aportació
al Club de Futbol, en la que una part anirà destinada al nou Club de Futbol Sala.

S'ha augmentat la partida per a la millora de l'aportació al Museu d'Art Vicente
Aguilera Cerni per a incloure personal de gestió.

Capítol 6: Inversions reals:
- Dins dels PPOiS, s'ha inclòs la partida per a la millora de l’accés a la Basseta.
- S'ha pressupostat 20.000 euros per a la millora de l’entorn del Castell; per ser
l'immoble del poble que és BIC, podrem accedir al finançament de l'1,5% cultural que
ve del Ministeri d’Infraestructures.
- També està prevista dins dels PPOiS, la instal·lació de llums en el vial de vianants,
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Capítol 4. Transferències corrents:
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des de la bodega fins a la rotonda de la Cova Sana.
- Per a la millora de l’equipament informàtic de l’ajuntament hi ha una partida de
27.000 euros, ja que fa molts anys que s’està utilitzant equips obsolets.
- La remodelació del parc del carrer Ferrer Forns, situat enfront de l'edifici dels jubilats,
aprofitant que en el Pla General està com a zona lúdica i donada la necessitat d’un lloc
d’esbarjo de la gent al centre del poble, consistirà a deixar els arbres i equipar amb
bancs, deixant zones per a jugar els xiquets i descansar els majors.
- Per a la millora del paviment del pavelló esportiu s'ha previst un pressupost de
25,000 euros, perquè està sent molt utilitzat i la pista es troba en mal estat.
Seguidament, el Sr. Juan, respecte al Pressupost d'Ingressos, comenta que les
partides són les mateixes de l'any anterior i que la intenció de l'actual equip de govern
és buscar una major qualitat de vida per als veïns del municipi, incorporant serveis
nous i evitant la pobresa tecnològica; s'ha inclòs aules d'informàtica en la biblioteca,
una altra aula d'informàtica a l'escola a través de la Conselleria i també es millorarà el
servei de formació de persones adultes.
Continua dient que l'import total del Pressupost per a 2016 és de 2.612.735 euros,
lleugerament superior al de l'any anterior. Després de la seua aprovació, es farà públic,
perquè tots els veïns estiguen informats i puguen ser més participatius.

Continua el mateix regidor explicant que en el Pressupost per al 2016, sumant l'import
de les partides de comunicació i les despreses previstes en altres partides per a
publicitat i promoció turística, la xifra total estimada seria de 46.000 euros, que
comparada amb la xifra de l'anterior equip de govern de 104.000 euros, significa que
l'actual govern estalviarà 58.000 euros en 2016, el que representa el 56%, en
concepte de comunicació, esperant complir aproximadament amb la previsió de
despesa realitzada.
Segueix explicant el Sr. Gil que la diferència es produeix perquè no s'invertirà en
mitjans de comunicació que no siguen necessaris o que no tinguen quasi audiència,
com diaris digitals que tenen poca professionalitat periodística. També, perquè abans
de contractar s'estan demanant pressupostos i d'aquesta manera s'estalvia de pagar
preus abusius.
A continuació intervé el Sr. Peris, interessant-se per l'aportació de 50.000 euros de la
Conselleria d'Educació a l'escola, preguntant si en els Pressupostos de la Conselleria
ja s'inclou l'import corresponent i felicitant a l'equip de govern per la celeritat en la seua
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Seguidament, intervé el Sr. Gil, com a regidor de Comunicació i Transparència, dient
que abans de parlar sobre el Pressupost 2016, vol posar de manifest que, després de
revisar la relació de factures de les despeses en comunicació dels últims 12 mesos de
la legislatura de l'anterior equip de govern, tema que es va tractar en la passada
sessió del Ple, s'ha comprovat que efectivament, hi havia una diferència de 10.000
euros, tal com va manifestar la Sra. Torlá, per tant, l'import total era de 104.000 euros
en lloc de 114.000 euros, encara que, afegeix, que és una qüestió de valoració de com
es fa la despesa.
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tramitació.
Intervé el Sr. Juan explicant les gestions realitzades i dient que la Conselleria ho té tot
aprovat i que acaba demà el termini de licitació per a l'adjudicació de l'obra.
Seguidament, intervé el Sr. Tena preguntant la situació en què es troba el projecte del
nou centre de salut.
El Sr. Alcalde explica que s'han acabat les obres de reforma del consultori provisional,
està pendent el tràmit de la llicència d'activitat i traspàs de les instal·lacions. A
continuació se cedirà el solar a la Conselleria i s'enderrocarà l'edifici antic, per a
continuar amb tot el procés.
A continuació la Sra. Torlá, interessant-se per la gestió del canvi de conveni a
contracte amb l'A.C. La Roca, pregunta que si el primer any es contracta directament,
com es farà a partir del següent.
El Sr. Juan explica que el primer any el contracte serà pel mateix import que el
conveni, que es consultarà amb altres poblacions que ho han fet i es tindrà en compte
a l'hora de redactar les condicions del Plec per a fer l'adjudicació dels anys següents
també a l'A.C. La Roca. D'aquesta manera podrà cobrar l'associació en el període
corresponent, perquè en l'actualitat estan cobrant l'import del conveni amb molt de
retard.
Intervé el Sr. Pons aconsellant que es faça tot amb molta claredat per a evitar
problemes tant a l'Ajuntament com a l'A.C. La Roca. També manifesta que durant el
temps que ha estat en l'equip de govern no s'ha modificat la modalitat de conveni,
encara que hi haguera informes d'objeccions per part del Secretari, perquè sempre
fora la banda del poble la que realitzara les actuacions municipals.

Seguidament, el Sr. Pons, portaveu del grup popular, comunica que després de revisar
el Pressupost per a l'exercici 2016, el seu grup considera que és equilibrat i molt real.
Que s'augmente en 200.000 euros aproximadament, degut a l'aportació de les
empreses i serveis del polígon industrial, el que vol dir que l'economia nacional està
funcionant bé i té la seua repercussió en el benefici del municipi.
A continuació, el Sr. Pons, presenta la següent esmena a la proposta d'acord
continguda en el dictamen transcrit:
«ESMENA DEL GRUP POPULAR ALS PRESSUPOSTOS 2016
Bona vesprada a tots i totes, des del grup popular volem aportar les nostres propostes
i col·laborar en la redacció i inclusió d'aquesta esmena als pressupostos amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, garantir l'estabilitat
pressupostària
i
fer-los
més
participatius.
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El Sr. Juan diu que la intenció de l'equip de govern és evitar els informes d'objeccions
del Secretari i que l'Associació cobre més puntualment, per tant, s'estudiarà
conjuntament la millor forma de gestionar el contracte.
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En la partida de despeses de la corporació municipal veiem que la suma es de
32.425€ incluint la junta de govern. No entenem que una partida tan important per a
les despeses del nostre ajuntament siga superior a la dedicada pel partit popular, que
ascendia
30.960
€.
Açò és a causa dels costos que suposa la innecessària junta de govern constituïda per
la nova corporació municipal, gestions que es poden perfectament atendre amb la
creació d'una comissió informativa i que en el seu moment aquest grup popular va
presentar una esmena per a la seua creació i que no va ser atesa per l'equip de
govern.
Cal ressaltar en aquest tema l'habilitat informativa que es va tindre per part de l'equip
de govern quan es van aprovar els salaris municipals. Salaris que des del grup popular
votem a favor perquè entenem que el regidor que es dedique a mitja o a jornada
completa ha de cobrar.
Insistim en l'habilitat informativa, la seua nota de premsa deia així: “els salaris dels
edils del PSPV i de Triem Vilafamés-Compromis s'han reduït al voltant d'un 60%. Amb
aquesta informació qualsevol veí entén que el nou equip de govern ens costa menys
als veïns de Vilafamés, però la realitat és una altra, ens costa més que l'anterior
govern del grup popular.
Presentem en l'esmena una modificació del 60% de la despesa de la corporació
municipal, lògicament incloent també les nostres per assistència a plens.

En la partida de manteniment de camins que ascendeix a 60.000€ la reduïm en
40.000€. Entenem des de la nostra experiència municipal, que amb aquest import,
més l'ajuda de les màquines de la diputació (que ens brindem a col·laborar perquè
estiguen en el nostre municipi), el conveni amb Tierras Castellón que ens brinde la
seua col·laboració per arreglar i conservar els nostres camins, i el tractor municipal es
poden evitar aquests 20.000€.

Realitzant una bona gestió i coordinació aquests 20.000€ es poden destinar a la
canalització de les aigües dels safaretjos (que es l'aigua canalitzada desde la Plaça
La Font) fins els dipòsits de la Cooperativa agrícola i aprofitar l'aigua per al reg i que,
definitivament, no es perga.
La partida de reparació manteniment d'infraestructures i béns naturals ascendeix a
21.000€, entenem que aquesta partida es dedica a la conservació dels jardins i de tot
el relacionat amb la poda i el seu manteniment…..
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La partida destinada a les despeses de la corporació municipal pasaria de costar
32.425€ a 19.455€. Aquesta diferència de 12.970€ serà a la partida de reforma del
col·legi públic (prioritat per al Partit Popular durant la campanya electoral i incloent
aquesta actuació en el programa electoral) per a les possibles modificacions que
puguen sorgir en les obres i evitar futures modificacions del pressupost.
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Lògicament durant l'any, puntualment es pot requerir d'una empresa externa per a
aquestes despeses, però combinant aquest servei amb la brigada municipal es poden
estalviar al voltant de 10.000€ i destinar-los a la millora del parc infantil de la plaça de
la Tanca.

La partida de publicitat i promoció es redueix de 20.000€ a 5.000€. Entenem que
Vilafamés declarat amb el govern del partit popular un dels pobles mes bonics
d'Espanya, necessita una aportació publicitària mes alta per seguir sent un referent
provincial, autonòmic i amb aquest nomenament nacional. Per aquest motiu incloem
en aquesta partida 9.000€ per a poder continuar amb la promoció turística que
beneficia als nostres comerços y al nostre museu, la qual cosa dóna valor al nostre
poble i ens posiciona en el mapa turístic nacional.
En aquest pressupost trobem la partida de serveis de premsa, una partida que crèiem
que ja no existiria al pressupost, per diversos motius.
1. Des del partit socialista durant la legislatura passada es va insistir molt que aquest
servei no es devia contractar externament, degut a que suposava un cost i que
s'hauria de gestionar pels funcionaris de l'ajuntament, ens remetem a les actes dels
plens.
2 Durant la campanya electoral per part del partit socialista es va denunciar per activa
i per passiva el fet que l'ajuntament disposés d'aquest servei, acusant-nos d'aquesta
despesa innecessària.

3 No entenem tampoc la creació d'aquesta partida, quan el nou equip de govern a
creat la regidoria de comunicació i que ens consta que el seu regidor delegat és
professional en la matèria des de fa mes de 30 anys
Els veïns poden entendre que el nou govern prenga unes decisions concretes per
solucionar un problema i que siguen completament diferents al de l'anterior, és lògic
que cada responsable decidisca solucionar els problemes a la seua manera.

Però el que no van a entendre mai els nostres veïns, és que un tema com el de la
comunicació que tant soroll polític va realitzar en campanya, ara, no ha sigut resolt pel
nou equip de govern. I per molt que vostès vulguen dir que és mes econòmic, la gent
no ho va a entendre i es demostra amb aquesta contractació que no són capaços de
resoldre aquest tema pels seus propis mitjans. Insistim que aquesta nova àrea de
comunicació és la responsable de redactar els comunicats de premsa i evitar que als
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El mateix hem de dir de Triem Vilafamés-Compromis, denunciant en el primer ple
d'aquest ajuntament les despeses en publicitat i comunicació que l'anterior govern
havia realitzat (despeses que, com s'ha comprovat no atenien a la realitat).
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nostres veïns en coste un euro, de vostè depèn senyor regidor de comunicació. ¡A
treballar!.
Els 9000€ de reducció de la partida de serveis de prensa, son els que incloem en la
de promoció i publicitat del municipi.

Els temps estan canviant i la participació ciutadana en la redacció d'una part dels
pressupostos és fonamental, escoltar les seves propostes valorar-les i intentar amb
les noves tecnologies realitzar les seves aportacions i les respectives votacions per
decidir, amb transpariencia, que necessitats tenen els municipis i que afecten de
primera als nostres veïns.

Lamentem que una de les propostes que els tres partits polítics teníem al nostre
programa electoral, els pressupostos participatius, no s'hagi tingut en compte al 100%
de la población de Vilafamés. Ens consta, que en les reunions amb les associacions
en les quals es va preguntar per les seues activitats, el equip de govern es va limitar a
incluirles en les propostes municipals, pero de ninguna manera han donat la posibilitat
a la resta dels veïns de Vilafamés a participar en la redacció aquest presupost.
Instem a l'equip de govern al fet que tingue en compte aquesta esmena, proposta
amb l'objectiu de sumar i treballar pels nostres veïns.
Moltes gràcies.
(Signat per José Fco. Pons Martínez)

Intervé seguidament el Sr. Gil dient que part del que ha comunicat el Sr. Pons és pura
demagògia, que no és veritat que l'equip de govern actual resulta més car a les arques
públiques, perquè el Sr. Pons, com alcalde en la legislatura anterior, cobrava de
Diputat des de la Diputació Provincial, però ha descomptat el seu sou. Tot són arques
públiques, tant l'Ajuntament com la Diputació, per tant, fent la comparació real de sous
entre l'equip de govern actual i l'anterior, hi ha, tal com es comunicava en premsa, un
60% de diferència, els regidors actuals cobren 4.000 euros menys que els regidors de
l'equip anterior.
Continua el Sr. Gil manifestant, amb relació al servei de premsa i comunicació, que
l'equip de govern actual ha contractat un servei de premsa per un total de 9.000 euros
anuals i el cost del servei de direcció comunicativa de l'anterior equip de govern era de
15.000 euros, facturant també la mateixa persona altres serveis de comunicació, amb
un total aproximat de 20.000 euros anuals.
Segueix explicant el mateix regidor que s'ha contractat el servei per a redactar les
notes de premsa, no els discursos de l'alcalde i regidors, que se'ls redacte cadascú.
També esmenta la referència personal que es fa per part del grup popular dient que
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José Francisco Pons Martínez
Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Vilafamés»
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hauria de fer el Sr. Gil les notes de premsa, replicant que ell no té dedicació exclusiva
en l'Ajuntament, per tant no port estar pendent de fer-ho.
Reprova el Sr. Gil a l'equip del grup popular que diga que no hi ha diferència en el
Pressupost i que done lliçons d'estalvi, perquè, comenta que hi ha en l'actual
Pressupost un estalvi en despeses de 58.000 euros, en les partides de comunicació.
Seguidament intervé el Sr. Trilles manifestant que ja en el Ple anterior es va debatre el
tema dels sous dels regidors i ja que s'ha esmentat en aquesta sessió novament pel
Sr. Pons, portaveu del grup popular, explica que consta publicat en el BOP que els
regidors de l'anterior equip de govern del grup popular cobraven 7.140 euros anuals,
mentre que els regidors de l'actual equip de govern cobren 3.000 euros anuals, per
tant, 4.140 euros menys.
Continua dient el Sr. Trilles que, ja que va quedar en entredit en l'anterior Ple el tema
del sou del Sr. Pons com alcalde en l'anterior legislatura, vol fer constar que, en primer
lloc, en el BOP es publica l'acta del Ple de la Diputació que amb data 4 de juliol de
2011 s'aprova l'assignació de dedicació exclusiva com a Diputat al Sr. Pons, amb una
retribució de 43.825'32 euros anuals i posteriorment, en el Ple de l'Ajuntament, el dia 7
de juliol de 2011, s'aprova per dedicació parcial al Sr. Pons, com Alcalde, una retribució
anual de 13.740 euros, el qual, fent-li saber el Sr. Secretari que esta situació era
il·legal, va haver de tornar l'import de la primera mensualitat cobrada a l'Ajuntament.
El Sr. Trilles també reprova al Sr. Pons que diga que l'escola és la seua prioritat, dient
que la prioritat es demostra durant els quatre anys que el grup popular ha estar
governant. Afegeix que l'escola actualment està com està i l'equip de govern està
intentant millorar-la.

A continuació, el Sr. Alcalde dona la paraula novament al Sr. Pons per al·lusions, el
qual comença dient que els veïns de Vilafamés el que han de saber és que dels
impostos que recapte aquest Ajuntament, 32.000 euros es destinaran als membres de
la Corporació municipal, no dels que recapten altres municipis de la província. També
comenta que el grup popular està a favor de les retribucions als membres de la
Corporació, però el que no comparteix és la manera de donar la informació, dient que
el cost serà del 60% menys, perquè és mentida.
Continua el Sr. Pons, dient que durant la campanya electoral, es va fer publicitat per
part dels partits socialista i Compromís de què l'equip de govern del grup popular tenia
contractat un servei de comunicació que valia molts diners i durant la legislatura
anterior, els membres del grup socialista deien que la despesa era innecessària, per
tant, tal com ha dit el Sr. Trilles que està fent els cartells, també podrien fer els
membres de l'equip de govern les notes de premsa i s'estalviarien 9.000 euros.
Novament, per al·lusions, el Sr. Pons insisteix amb el tema de les seues retribucions
en la legislatura anterior com a Diputat i Alcalde, dient que paréix que el Sr. Trilles
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A propòsit del comentari del Sr. Pons al Sr. Gil en relació a les tasques en el tema de
comunicació, manifesta el Sr. Trilles que els regidors de l'actual govern estan treballant
molt, que tots els cartells municipals fins ara els ha fet ell, sense cap cost per a
l'Ajuntament.
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gaudeix recordant-li-ho i explica que ell, en un principi, va demanar a la Diputació una
dedicació parcial, però en l'acta del Ple de la Diputació s'aprovà una dedicació
exclusiva, amb la retribució corresponent, la qual cosa no se li va comunicar per escrit.
Per altra banda, en l'Ajuntament, com Alcalde, també s'aprovà la dedicació parcial,
però quan s'assabentà que en la Diputació era exclusiva, és quan va regularitzar la
situació, tornant l'import cobrat des de l'Ajuntament. Recalca, perquè conste, que ell
mai ha actuat amb mala fe, simplement va ser una mala interpretació que es va
resoldre de forma immediata.
Finalment, el mateix regidor, dirigint-se al Sr. Gil li comenta que les despeses en
comunicació no es poden vendre hui, sinó que haurà d'esperar al 31 de desembre de
2016 quan es tanque el Pressupost; tot i açò, si l'equip de govern aconsegueix la seua
previsió de despesa, des del grup popular els felicitaran.
Seguidament, el Sr. Alcalde concedeix la rèplica novament als membres de l'equip de
govern i comença el Sr. Gil manifestant que, en relació a les despeses per
comunicació, es tracta d'una qüestió objectiva, que el servei de direcció comunicativa
en la legislatura anterior valia 15.000 euros, el mateix servei en la legislatura actual val
9.000 euros, per tant hi ha un estalvi de 6.000 euros; afegeix que el mateix senyor que
facturava la direcció comunicativa també facturava altres quantitats per uns serveis
dubtosos a uns preus abusius i que no tenien cap repercussió positiva per al municipi.
Continua el Sr. Gil explicant que l'estalvi en comunicació de 58.000 euros, evidentment
que és una qüestió de pressupost, que si el resultat final no es correspon, des de
l'equip de govern s'admetrà qualsevol correcció per part dels membres de l'oposició.

Segueix el Sr. Gil explicant que la intenció de l'equip de govern actual és estalviar en
despeses, la comunicació es farà de forma diferent, s'invertirà més en infraestructures,
en millores per als veïns, com l'escola o parques. I per finalitzar, comenta que està
convençut que el Sr. Pons no va tindre cap mala intenció en l'assumpte de les
retribucions de Diputat i Alcalde.
Intervé a continuació el Sr. Juan dient que simplement s'està debatent sobre el 2% del
total del Pressupost, havent-hi moltes qüestions importants, el que vol dir que, donat el
poc de temps que el nou equip de govern porta en aquesta legislatura, el Pressupost
per a 2016 no estarà tan mal fet.
Seguidament, replica el Sr. Trilles, al·ludint a la intervenció anterior del Sr. Pons, dient
que ell no gaudeix llegint el que es publica en el BOP, sinó que simplement es tracta
de desenvolupar la seua funció de regidor de la millor manera, per això intenta
informar els veïns correctament i acaba dient que els membres de l'equip de govern no
són tan males persones com vol insinuar el Sr. Pons.
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Replica també el Sr. Gil sobre el suggeriment del Sr. Pons que faça ell les notes de
premsa, dient que no té dedicació exclusiva, a diferència del Sr. Pons que sí que es
dedicava exclusivament a la política, per això no pot dedicar tot el temps a les tasques
de regidor, a més a més, de que està cobrant 250 euros mensuals, quan els membres
del grup popular cobraven 500 euros mensuals. Tot i això, durant els tres primers
mesos d'aquesta legislatura, diu el Sr. Gil que sí que ha fet ell totes les notes de
premsa perquè disposava de més temps lliure en el seu treball.
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Sotmesa a votació l'esmena presentada pel grup popular, es registra el següent
resultat:
- 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.
- Abstencions: Cap.
Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda desestimar l'esmena
presentada pel grup popular.
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.

5È. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2014.
Vist el Compte General de l'exercici 2014, juntament amb tota la documentació annexa
al mateix, segons el que es disposa en l'article 116 de la Llei 7/85 LRBRL i en l'article
212 del Reial decret Legislatiu 2/2004 TRLHL.
Vist que el Secretari-Interventor va formular l'objecció núm. 140/2015 , de 20 d'octubre,
al no incorporar-se al Compte General de l'Entitat Local la de l'Organisme Autònom del
Museu d’Art Contemporani, incomplint-se l'article 208.1 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la regla 97.2 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
Vist el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 22 d'octubre de 2015.
Vist que el Compte General es va exposar al públic en el B.O.P. número 130, de 24
d'octubre de 2015, per a que durant el termini d'exposició, que va finalitzar el passat 20
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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.
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de novembre, pogueren presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i que
transcorregut el mateix no s'ha presentat cap d'ells.
Vist que per la Sindicatura de Comptes, mitjançant escrit registrat d'entrada a
l'Ajuntament el passat 10 de novembre amb el núm. 2986, requería la presentació del
Compte General advertint que el 31 d'octubre de 2015 va finalitzar el termini per a la
dita presentació.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:
1º. Prendre coneixement de l'objecció núm. 140/2015 , de 20 d'octubre , disposant no
obstant açò continuar amb la tramitació del procediment a fi de fer possible la seua
aprovació i rendició del Compte General 2014 a la fiscalització del Tribunal de
Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
2º. Aprovar el Compte General del Municipi de l'exercici 2014, que ha quedat
degudament justificat, i que està integrat pels següents documents:
a) El Balanç.
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.
c) L'estat de Liquidació del Pressupost, que es resumeix en els següents
conceptes:
- Resultat Pressupostari ajustat: 599.933,27 euros
- Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 1.097.548,29 euros
d) La Memòria.
S'inclouen també, referides a la pròpia Entitat Local:
— Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes
a favor de l'entitat local referits a fi d'exercici.
3º. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l'integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
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
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— Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici.
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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.

6È. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'hisenda, tresoreria, especial
de comptes, educació i associacionisme, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
Visto que en el BOP de Castellón Núm. 156 de fecha 30 de diciembre de 2015 se
publicó la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, ya que se consideraba necesaria su aprobación para que completara lo
dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes.

Visto lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Visto el informe de Secretaría de fecha 26 de octubre de 2015, en ejercicio de la
potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde a este Ayuntamiento y
con el objeto de modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
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, la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial de
cuentas, educación y asociacionismo, con los tres votos a favor del del Sr. Presidente,
del Sr. Trilles, del grupo socialista, y del Sr. Juan, del grupo Triem Vilafamés –
Compromís, y las dos abstenciones del Sr. Pons y la Sra. Torlá, del grupo popular,
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

Codi Validació: 3YNM6T7FXHTZAEGCNRF9MLW4A | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 80

Visto que por Acuerdo de Pleno de 24 de septiembre de 2015 se delegó en la
Diputación de Castellón, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, las funciones de
gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y visto que
desde dicho Organismo se plantea la necesidad de proceder a la modificación de
dicha Ordenanza, por las causas siguientes: mejor gestión bonificación prevista en art.
95.6.c) 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 para vehículos
históricos o con antigüedad mínima de veinticinco años.
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de los apartados primero y segundo
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica siendo la redacción que se propone la siguiente:
“1.- Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.
2.- La bonificación indicada en el párrafo anterior tendrán carácter rogado, debiéndose
presentar la solicitud ante el Ayuntamiento, acompañando los documentos en que
fundamenten la petición.”
SEGUNDO. Someter la referida modificación de la 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 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 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.

7È. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
LUDOTECA MUNICIPAL.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'hisenda, tresoreria, especial
de comptes, educació i associacionisme, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:
“3r. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE LUDOTECA MUNICIPAL.
Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de abril de 2010 se aprobó la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por prestación del servicio de ludoteca municipal, ya que se
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Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per
unanimitat, acorda la seua aprovació.
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consideraba necesaria su aprobación para que completara lo dispuesto en las Leyes y
Reglamentos vigentes.
Vista la necesidad de proceder a la modificación de dicha Ordenanza, para delimitar
con exactitud la edad de los niños y niñas a los que se presta el servicio de guarda y
custodia en la ludoteca municipal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de octubre de 2015, en ejercicio de la
potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde a este Ayuntamiento y
con el objeto de modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación
del servicio de ludoteca municipal.
Visto que se pretende añadir en la parte final del artículo 2 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por prestación del servicio de ludoteca municipal la expresión
“con una edad comprendida entre 0 y 3 años”.
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, la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial de
cuentas, educación y asociacionismo, con los tres votos a favor del del Sr. Presidente,
del Sr. Trilles, del grupo socialista, y del Sr. Juan, del grupo Triem Vilafamés –
Compromís, y las dos abstenciones del Sr. Pons y la Sra. Torlá, del grupo popular,
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la utilización de los
servicios prestados por la Ludoteca Municipal, ubicada en C/ Escultor Nassio
Bayarri, núm. 24, que incluye el servicio de guarda y custodia de los niños y
niñas con una edad comprendida entre 0 y 3 años.
SEGUNDO. Someter la referida modificación de la 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 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
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 2 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por prestación del servicio de ludoteca municipal añadiendo la
expresión “con una edad comprendida entre 0 y 3 años”, con lo que el mencionado
artículo quedaría redactado de la siguiente manera:
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documentos relacionados con este asunto.”
Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per
unanimitat, acorda la seua aprovació.
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.

8È. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2015
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'hisenda, tresoreria, especial
de comptes, educació i associacionisme, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:
“4T. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2015
Es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de data 21 d'octubre de 2015 que
a continuació es transcriu:
“INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
DE 2015

INFORME
PRIMERO. La legislación aplicable a este expediente es la siguiente:
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM).
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
SEGUNDO. La LLCM establece que su ámbito de aplicación son las
operaciones comerciales realizadas entre las empresas, o entre empresas y la
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la TRLCSP.
TERCERO. Para los contratos de obra, el artículo 216.4 del TRLCSP indica que
la Administración tiene la obligación de abonar el precio de las obligaciones
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, emito el siguiente,
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reconocidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones. A partir del cumplimiento de dicho plazo se deberá abonar al
contratista los intereses de demora. No obstante, para el inicio de este cómputo,
es necesario que el contratista haya presentado factura ante el registro
correspondiente en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio. Si se presentase después, el devengo de
intereses no se iniciará hasta trascurridos 30 días de la entrada en el registro
correspondiente.
La Administración deberá aprobar las certificaciones dentro de los 30 días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo
acuerdo en contrario. Este plazo será de 3 meses para el caso de las
certificaciones finales (art. 235.1 del TRLCSP).
En las liquidaciones regirá un plazo especial al caso general fijado en el artículo
216.4, que será de 60 días a partir de la aprobación de la liquidación del
contrato.
CUARTO. Para los contratos administrativos regirá lo estipulado en el artículo
216.4 del TRLCSP. Es decir, 30 días a partir de la fecha de los correspondientes
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. A
partir del cumplimiento de dicho plazo se deberá abonar al contratista los
intereses de demora. Al igual que en las certificaciones, para el inicio del
cómputo de devengo de intereses es necesario que el contratista haya
presentado factura ante el registro correspondiente en el plazo de 30 días desde
la fecha de entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. Si se
presentase después, el devengo de intereses no se iniciará hasta trascurridos 30
días de la entrada en el registro correspondiente.

Por lo que se refiere a las liquidaciones, el plazo de pago será de 30 días a partir
de la fecha del acta de recepción o conformidad, o la fecha de entrega de la
factura en el registro correspondiente, si es posterior a aquella.
QUINTO. Para las operaciones comerciales no sujetas al TRLCSP el periodo de
pago está regulado en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales (LMO). El plazo de pago será de 30 días naturales a partir de la
fecha de recepción de las mercancías o prestación de servicios (aún cuando se
hubiere recibido la factura o solicitud de pago con anterioridad), o bien la fecha
de la aceptación o verificación de los bienes, cuando así se haya dispuesto en
los contratos. En este último caso, el plazo de aceptación o comprobación no
podrá exceder de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los
bienes o prestación de servicios.
SEXTO. El artículo 4 de la Ley 15/2010 especifica que los Tesoreros o, en su
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente
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La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato dentro de los 30 días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo en contrario.
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un informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y a los de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida la tutela
financiera de las Entidades Locales.
Dando cumplimiento a este precepto, se detalla en Anexos a este Informe
(lstmord_1_2015, lstmord_2, lstmord_3_2015 y lstmord_4) la siguiente
información correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2015:
- Pagos realizados en el trimestre.
Dentro del periodo legal de
pago

Fuera del periodo legal de pago

16.656,04 €

87.601,35 €

- Intereses de demora pagados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el periodo
0€
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
Dentro del periodo legal de
pago a final del trimestre

Fuera del periodo legal de pago al final del trimestre

154.517,43 €

282.531,99 €

trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en
el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes
de reconocimiento de la obligación.
Pendiente de reconocimiento de la obligación
74.837,42 €

Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.”
La Comissió informativa d'hisenda, tresoreria, especial de comptes, educació i
associacionisme acorda quedar per enterada.”

La Corporació acorda donar-se per assabentada de l'informe de morositat
corresponent al tercer trimestre de 2015, emés pel Secretari-Interventor amb data 21
d'octubre de 2015.
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- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada
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9È. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA I DEL REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC D'ALBERG
MUNICIPAL.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de governació, agricultura,
medi ambient, aigua i sector productiu, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA I DEL REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC D'ALBERG
MUNICIPAL.
Vistas las actuaciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento dirigidas a la
suscripción, con la Diputación Provincial de Castellón, de un convenio singular para la
financiación conjunta en la realización del proyecto de construcción de un alberge en
las instalaciones reformadas de los vestuarios de la piscina municipal.
Visto que mediante por Resolución de Alcaldía Núm. 2015-620, de 4 de agosto, se
aprobó la creación de la Comisión de estudio encargada de elaborar la Memoria
justificativa de la prestación del servicio de ALBERGUE MUNICIPAL a la que se
incluyen como anexos la ordenanza fiscal por presetación del servicio de albergue
municipal, el reglamento de uso de las instalaciones de albergue municipal y pliegos
de cláusulas administrativas particulares, de carácter no vinculante, para la licitación
de la gestión del servicio público de albergue municipal

Visto que en fecha 7 de octubre de 2015 se emitió informe de Secretaría-Intervención
sobre los aspectos económicos del establecimiento del servicio público de
ALBERGUE MUNICIPAL.

Vista la Memoria justificativa y el proyecto de Reglamento, el Análisis de mercado, así
como el informe favorable de Intervención y el informe de Secretaría, de conformidad
con el artículo 97.1.c) del 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 los artículos 22.2.f) y 47.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de 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. Juan, del grupo Triem Vilafamés – Compromís,
y las dos abstenciones del Sr. Pons y del Sr. Tena, del grupo popular, propone al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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Visto que en fecha 1 de octubre de 2015 se finalizaron los trabajos de elaboración de
la Memoria y el proyecto de Reglamento de servicio, y se entregaron a la Corporación
para la tramitación correspondiente.
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PRIMERO. Tomar en consideración la Memoria justificativa de la prestación del
servicio de albergue municipal, junto con el proyecto de Reglamento, así como la
documentación complementaria anexa.
SEGUNDO. Considerar la concesión como forma de gestión del servicio público de
albergue municipal.
TERCERO. Someter la Memoria y el proyecto, así como la documentación
complementaria, a información pública por un plazo de treinta días naturales,
anunciándose en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, a efectos de que por los particulares y Entidades, puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes.”
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Pons comunicant que en l'exercici anterior
es va pressupostar 100.000 euros per a avançar l'obra i, com que en l'actual
pressupost no hi ha consignació, s'interessa per la tramitació econòmica del projecte.
El Sr. Juan explica que abans del mes d'abril s'haguera tingut que presentar en la
Diputació una memòria i prèviament, haver-se creat una comissió, el que no es va fer
per part de l'anterior equip del grup popular; motiu pel qual, els membres de l'actual
equip de govern ho van fer tot amb urgència i la memòria ja està aprovada per la
Diputació, des de la qual, després de molta insistència, han acceptat fer l'assignació
dels imports previstos per a dos anys, 198.000 euros, en un any.
El Sr. Pons comenta que durant la legislatura del seu govern es va rebre el comunicat
de la Diputació i es va delegar en els tècnics per a començar la tramitació; que la tasca
que ha realitzat l'actual equip de govern, s'haguera tingut que fer igualment i que en
l'Ajuntament no constava per registre el requeriment de la Diuputació de que havia de
fer-se la memòria. Al respecte novament el Sr. Juan reitera que, d'acord al que havia
comunicat la Diputació, la memòria havia d'estar presentada abans del mes d'abril.

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per
unanimitat, acorda la seua aprovació.
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.

10È. APROVACIÓ, SI ESCAU, AMB EFECTES DES DEL 3 DE MAIG DE 2015, DE
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, OBJECTES VOLUMINOSOS,
ENVASOS LLEUGERS I PAPER CARTÓ.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de governació, agricultura,
medi ambient, aigua i sector productiu, de data 26 de novembre de 2015, que es
Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 3YNM6T7FXHTZAEGCNRF9MLW4A | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 80

Intervé el Sr. Alcalde per a aclarir que tota la tramitació realitzada per l'actual equip de
govern s'ha fet, igualment, mitjançant comunicats de la Diputació i sense que entrara
res per registre.

Ajuntament de Vilafamés
transcriu:
“3r. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, AMB EFECTES DES DEL 3 DE MAIG DE
2015, DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, OBJECTES
VOLUMINOSOS, ENVASOS LLEUGERS I PAPER CARTÓ.
Vista la solicitud presentada el día 5 de noviembre de 2015, registro de entrada núm.
2925, por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., como
adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos
sólidos urbanos, objetos voluminosos, envases ligeros y papel cartón, mediante la
modalidad de concesión, para que sea revisado el precio del citado contrato con
efectos desde el 3 de mayo de 2015, con un decremento del -0,2%, de conformidad
con la evolución del Índice de Precios al Consumo durante el período de mayo de
2014 a mayo de 2015, acompañando documentación justificativa del citado
decremento obtenida de la página web del INE.

De conformidad con las atribuciones que confiere al Pleno la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
normativa aplicable de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 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. Juan, del grupo
Triem Vilafamés – Compromís, y las dos abstenciones del Sr. Pons y del Sr. Tena, del
grupo popular, propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1º. Aprobar, con efectos desde el 3 de mayo de 2015, la revisión de precios del
contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos,
objetos voluminosos, envases ligeros y papel cartón, estableciendo para el período
comprendido entre el 3 de mayo de 2015 y el 2 de mayo de 2016 el precio anual de
57.808,91 euros y 5.780,89 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido, al tipo impositivo del 10% actualmente vigente, lo que supone un decremento
del 0,2% del precio actualizado, de conformidad con el decremento experimentado por
el Índice de Precios al Consumo durante el año anterior a la fecha de revisión.
2º. Notifíquese a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., como
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Previendo la Cláusula Vigésimo Primera del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que “De acuerdo con el artículo 77.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, los precios se revisarán con carácter anual, a contar
desde el inicio de la ejecución del contrato, aplicando al precio del mismo el IPC del
año anterior a la fecha de la revisión, publicado por el INE.” y habiéndose iniciado la
ejecución del contrato el día 3 de mayo de 2010, con el precio anual de 53.896,35
euros y 3.772,74 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (7%),
precio cuya última actualización fue aprobada mediante acuerdo del Pleno de 22 de
diciembre de 2014 para el período comprendido entre el 3 de mayo de 2014 y el 2 de
mayo de 2015, fijándose en el precio anual de 57.924,53 euros y 5.792,45 euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ajuntament de Vilafamés
adjudicataria del contrato.”
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.

11È. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2015-784, DE 29
D'OCTUBRE, DE DECLARACIÓ DE DIES FESTIUS LOCALS PER A L'ANY 2016.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de governació, agricultura,
medi ambient, aigua i sector productiu, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:

Havent-se donat compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2015-784, de 29 d'octubre,
per la que es proposa a la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball la declaració del 7 de març, Dilluns de Sant Miquel, i del 4 d'abril,
Dilluns de Sant Vicent, com a dies festius locals per a l'any 2016, la Comissió
Informativa de governació, agricultura, medi ambient, aigua i sector productiu, per
unanimitat, proposa al Ple la ratificació de la dita resolució.”
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
Ajuntament de Vilafamés
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“4t. DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM.
2015-784, DE 29 D'OCTUBRE, DE DECLARACIÓ DE DIES FESTIUS LOCALS PER
A L'ANY 2016.

Ajuntament de Vilafamés
interposar.

12È. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2015-810, DE 12
DE NOVEMBRE DE RECUPERACIÓ PER L'ALCALDIA DE RECUPERACIÓ I
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de governació, agricultura,
medi ambient, aigua i sector productiu, de data 26 de novembre de 2015, que es
transcriu:
“5è. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2015-810, DE 12
DE NOVEMBRE DE RECUPERACIÓ PER L'ALCALDIA DE RECUPERACIÓ I
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2015-810, de 12 de novembre, que a
continuació es transcriu:

- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits del 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost, concertar operacions de tresoreria quan l'import
acumulat de les operacions vives a cada moment no supere el 15 per cent
dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i
rendir comptes; tot açò de conformitat amb el que es disposa en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. Queden excloses de la delegació la
disposició de despeses i ordenació de pagaments del capítol I,
corresponent a despeses de personal.
- L'atorgament de les llicències d'obres majors i llicències ambientals, llevat
que les lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de
Govern Local.
Respecte de la primera de les atribucions delegades citada convé que, als efectes
d'agilitzar la realització dels pagaments, l'Alcaldia recupere els seu exercici, excepte
respecte de les despeses del capítol IV, corresponent a transferències corrents, que
per la seua naturalesa es creu convenient que continúe la Junta de Govern amb les
atribucions per a la disposició de despeses i ordenació de pagaments.
Respecte de la segona de les atribucions delegades citada es creu convenient delegar
també en la Junta de Govern Local l'atorgament de les llicències d'obres menors per a
que aquest òrgan conega de totes les llicències d'obres.
Per tot açò, en virtut del que es disposa en els articles 14 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i d'acord amb els articles 43, 44, 45, 114 a 118, 120 i 121 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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“Vist que amb data 16 de juliol de 2015, mitjançant Resolució núm. 2015-567, aquesta
Alcaldia va delegar en la Junta de Govern Local, entre altres, l'exercici de les següents
atribucions de l'Alcaldia:

Ajuntament de Vilafamés
RESOLC
PRIMER. Recuperar per a l'Alcaldia l'exercici de la següent atribució que va ser
assumida per la Junta de Govern Local en virtut de la Resolució de l'Alcaldia núm.
2015-567, de 16 de juliol de 2015:
- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
disposar despeses dins dels límits del 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost, concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les
operacions vives a cada moment no supere el 15 per cent dels ingressos corrents
liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot açò de
conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
SEGON. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
- La disposició de despeses i ordenació de pagaments del capítol IV,
corresponent a transferències corrents.
- L'atorgament de les llicències d'obres menors, llevat que les lleis
sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern
Local.
TERCER. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense
perjudici que assortisca efectes des del mateix dia de la seua signatura, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
QUART. Retre compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament a l'efecte de que
quede assabentat del seu contingut, de conformitat amb l'establit en l'article 44.4 en
relació amb el 38 d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.”

La Corporació acorda donar-se per assabentada de la Resolució de l'Alcaldia núm.
2015-810, de 12 de novembre, adés transcrita.

13È. RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL DEL
CADASTRE IMMOBILIARI RÚSTIC.
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
27 de novembre que es transcriu:

“Visto que ha finalizado el período para el que fueron designados los miembros de la
Junta Pericial de Catastros Inmobiliarios Rústicos y se ha renovado la Corporación
Municipal, con motivo de las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015.
Ajuntament de Vilafamés
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La Comissió Informativa de governació, agricultura, medi ambient, aigua i sector
productiu, acorda quedar per enterada.”

Ajuntament de Vilafamés
De conformidad con lo establecido en el Artículo 16, Capítulo VII del Real Decreto
417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Renovar los miembros de la Junta Pericial Municipal del Catastro Inmobiliario Rústico
de Vilafamés, nombrando a los siguientes:
Presidente: el Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:
En representación de la Gerencia Territorial del Catastro: D. Ignacio Gracia Monforte.
Titulares catastrales del término municipal: D. José Belenguer Mallasén, DNI:
18.902.944-A y D. Francisco Valero Tomás, DNI: 73.365.018-D.
En representación del sector agrario, a propuesta de cada una de las Organizaciones
Profesionales Agrarias con mayor implantación en la población:
- Por La Unió de Llauradors i Ramaders-COAG: Manuel Suller Trilles, DNI:
73.356.654-V.
- Por la Cooperativa Agrícola “San Isidro”: Jordi Segarra Bellés, DNI: 18.982.423-V.
Técnico facultativo: Arquitecta municipal Dª Esther Franch Gimeno, DNI 20.247.488-J.
Vilafamés, a la fecha de la firma

Fdo. Abel Ibáñez Mallasén”

Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, 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
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El Alcalde-Presidente,
(Documento firmado electrónicamente)

Ajuntament de Vilafamés
interposar.

14È. DESISTIMENT TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 5 DEL
PLA GENERAL.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d´Urbanisme, Festes i Noves
Tecnologies de data 26 de novembre de 2015, que es transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE DESISTIMENT TRAMITACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 5 DEL PLA GENERAL.
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Modificación Puntual Nº 5 del
P.G.O.U. de Vilafamés, sin que tras los requerimientos efectuados a Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte dicho Organismo emitiera informe al respecto.
Visto que en fecha 10 de junio de 2014, con registro de entrada núm. 1814, se recibió
informe emitido por la Secretaría autonómica de educación y Formación, Servicio de
Infraestructuras de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, según el cual se
“INFORMA DESFAVORABLEMENTE en cuanto a sus competencias en materia educativa,
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 RELATIVA A CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE PARCELA
DOTACIONAL EDUCATIVO-CULTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE VILAFAMÉS
(CASTELLÓN)”.
Visto que en fecha 13 de junio de 2014, con registro de entrada núm. 1871, se recibe
escrito del Servicio Territorial de Urbanismo, de la Dirección Territorial de Castellón de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, remitiendo copia del informe
desfavorable de la Conselleria de Educación con el objeto de que este Ayuntamiento
pueda alegar lo que tenga por conveniente.

Visto el escrito registrado en este Ayuntamiento en fecha 11 de julio de 2014, con número
de entrada 2164, en el que por parte del Servicio Territorial de Urbanismo de la Dirección
Territorial de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se
comunica que en fecha 18 de junio de 2014 se ha emitido dictamen favorable a la
Modificación Puntual Nº 5 del P.G.O.U. por parte del Consell Jurídic Consultiu. Igualmente,
se indica que con posterioridad al dictamen emitido en fecha 13 de mayo de 2014 por la
Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, el 26 de mayo de 2014 se ha emitido un
informe desfavorable por la Conselleria competente en materia de educación y que para
subsanar este informe desfavorable emitido en fecha 26 de mayo de 2014 el Ayuntamiento
deberá presentar una documentación de subsanación que cumpla lo dispuesto en el
Decreto 104/2014, de 4 de julio, que aprueba la norma técnica en materia de reservas
dotacionales educativas.
Visto el informe emitido por la Arquitecta Municipal en fecha 22 de agosto de 2014.
Visto el escrito registrado en este Ayuntamiento en fecha 10 de noviembre de 2014, con
registro de entrada núm. 3559, en el que por parte del Servicio Territorial de Urbanismo, de
la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
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Visto el informe de la Arquitecta Municipal emitido en fecha 3 de julio de 2014.

Ajuntament de Vilafamés
Ambiente se da traslado del informe de Conselleria de Educación emitido en fecha 6 de
noviembre de 2014 por el cual se requiere determinada documentación a este
Ayuntamiento.
Visto que en fecha 13 de noviembre de 2014, con registro de entrada núm. 3593, por parte
de la Secretaría autonómica de educación y Formación, Servicio de Infraestructuras de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se remite escrito de petición de
documentación a este Ayuntamiento.
Visto que en fecha 21 de agosto de 2015, con registro de entrada núm. 2250, por parte del
Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio se solicita que se informe en plazo de un mes
“...sobre si el Ayuntamiento de Vilafamés ha presentado o no a la Conselleria de
Educación la documentación que se le ha solicitado, y, caso de que no se haya
presentado la documentación, sobre si el Ayuntamiento persiste en la solicitud de
aprobación definitiva de esta modificación, o desiste de ella”.
Visto que mediante oficio de este Ayuntamiento de fecha 22 de septiembre de 2015 se ha
remitido contestación al Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón de la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, indicando que el Ayuntamiento no
ha presentado la documentación requerida por Conselleria de Educación y que la
intención del Ayuntamiento es acordar próximamente el desistimiento de la tramitación de
la Modificación Puntual Núm. 5 del P.G.O.U. de Vilafamés.

Visto el informe de Secretaría de fecha 6 de octubre de 2015, la Comisión Informativa de
Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, 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 las dos abstenciones de la Sra. Torlá y del Sr. Tena, del grupo
popular, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desistir de la tramitación de la Modificación Puntual Núm. 5 del Plan General
de Ordenación Urbana de Vilafamés ya que con dicha modificación puntual se pretendía la
realización de un campo de fútbol de césped artificial, para la categoría “benjamín”, para
albergar actividades de entrenamiento deportivo infantil, pero actualmente, se va a
acometer la reforma de las instalaciones deportivas del campo de fútbol, por lo que no se
consiera oportuno continuar con la tramitación de la Modificación Puntual Núm. 5 del
P.G.O.U. de Vilafamés.
SEGUNDO. Acordar el archivo del expediente de Modificación Puntual Núm. 5 del Plan
General de Ordenación Urbana de Vilafamés.
TERCERO. Notificar la presente Resolución al Servicio Territorial de Urbanismo de la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.”
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Visto que con esta Modificación Puntual se pretendía la realización de un campo de fútbol
de césped artificial, para la categoría “benjamín”, para albergar actividades de
entrenamiento deportivo infantil. Actualmente, y teniendo en cuenta que se va a acometer
la reforma de las instalaciones deportivas del campo de fútbol, no se consiera oportuno
continuar con la tramitación de la Modificación Puntual Núm. 5 del P.G.O.U. de Vilafamés.

Ajuntament de Vilafamés
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.
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 del mateix òrgan
que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la Sala del
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
poguera interposar.

15È. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES “VIU EL NADAL A VILAFAMÉS 2015-2016”.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d´Urbanisme, Festes i Noves
Tecnologies de data 26 de novembre de 2015, que es transcriu:
“3r. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ ACTES “VIU EL NADAL A VILAFAMÉS
2015-2016”.

ÚNIC. Aprovacó actes de “Viu el Nadal a Vilafamés 2015-2016”,
“SETMANA CULTURAL – FESTES VILAFAMÉS 2015
Divendres 18 de desembre
17:30 h. Audició de Nadal de la ludoteca “Sambori” al local de l’A C La Roca.
Dissabte 19 de desembre
12:00 h. Audició de guitarres a l local de l’A.C. La Roca.
17:30 h. Concert de Nadal a l’Església Parroquial, amb la participació de l’alumnat
de Conjunt Instrumental, Banda Jove, Jardí musical i Grup de Sensibilització. El
concert estarà acompanyat de l’orgue.
00:00 h. Nit de l’ oest. A la carpa, discomòbil The End. Entrada 5 € amb
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Vist el Programa d'actes de “Viu el Nadal a Vilafamés 2015-2016”, la Comissió
Informativa d'urbanisme, festes i noves tecnologies, amb el tres vots a favor del Sr.
President, del Sr. Trilles, del grup socialista, i del Sr. Gil, del grup Triem Vilafamés –
Compromís, i les dos abstencions de la Sra. Torlá i del Sr. Tena, del grup popular , proposa
al Ple l'adopció del seguent ACORD:
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consumició. Col·labora l’A.C.T Les Culroges.
Diumenge 20 de desembre
12:45h. Inauguració del Betlem a l’Església de la Sang. Es podrà visitar els dissabtes
19-26 de desembre i el 2 de gener, de 11:30h. a 13:30h. i els diumenges 20-27
de desembre i 3 de gener, de 12:45h. a 14:00h.
17:30 h. Betlem representat pels xiquets i xiquetes de la catequesis. Al finalitzar es
farà l’entrega de premis del segon concurs de betlems.
Dilluns 21 de desembre
19:30h. Audició de l’alumnat de l’escola de música al local de l’A.C. La Roca.
Dimarts 22 de desembre
17:30 h. A la carpa, concert de Dani Miquel per als menuts. Entrada lliure per als
socis de l’AMPA, per a la resta 3€. Col·labora l’AMPA del CEIP Sant Miquel.
20:00h. Audició de l’alumnat de l’escola de música en el local de l’A.C. La Roca.
Dijous 24 de desembre
01:00 h. Nit de Nadal. A la carpa discomòbil Bandalay. Col·labora Comissió de Festes.
Dissabte 26 de desembre
Nit Jovea la Carpa. Col·labora Associació de Joves.
21:30 h. Sopar de pa i porta amb Bingo.
23:00 h.Comedy show “Más allà de las risas” de Dario Huerta.
00:30 h. Discomòbil “Dj Pikolo”

II Torneig Benèfic "MANOLO MARMANEU".
Organitza Club de Futbol Vilafamés.
10.00 h.C.F. Vilafamés - Veterans Borriol Bodegas Magnanimus
11.00 h. Veterans Borriol Bodegas Magnanimus -Veterans Els Ibarsos
12.00 h. C.F. Vilafamés – Veterans Els Ibarsos
13.00 h. Entrega de trofeus
14.00h. Dinar benèfic en ajuda a l’associació Youcanyole
15.30h. Partits Futbol Base
18:00 h. Cursa Sant Silvestre per a xiquets i xiquet es fins a 12 anys (200 metres).
18:30 h. Cursa Sant Silvestre per a adults (3.000 metres). Tant l'eixida com l'arribada
de les dues curses estaran situades a la carpa de la plaça de la Font.
Dilluns 28 de desembre
16:30 h. Fira de Nadal a la carpa, amb activitats per a tots els xiquets i
xiquetes. Per acabar la vesprada rebrem al patge Reial, que ens visitarà per a
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Diumenge 27 de desembre

Ajuntament de Vilafamés
recollir les cartes dirigides als Reis Mags d’Orient. Col·labora l’AMPA del CEIP Sant
Miquel.
Dimecres 30 de desembre
16:30 h. En la carpa, concert de Nadal amb la coral Veus de Lledó
Dijous 31 de desembre
00:00h. Concentració popular davant l’Església Parroquial per a rebre el 2016.
01:00h. Nit de Cap d’Any. A la carpa, discomóbil The End. Entrada 5 € amb
consumició. Col·labora Associació Taurina Vilafamés.
Dissabte 2 de Gener
11:00 h. A la carpa, Master Class de balls moderns.
Diumenge 3 de Gener
13:30 h. A la plaça la Sang vermut musical, actuació del grup Red Tree.
Dilluns 4 de Gener
11:00 h. 13:30 h. i de 16:00 h -18:00 h. Ala carpa, jocs populars per als menuts.
18:30 h. A la carpa, xocolatada per a celebrar el Nadal. Col·labora l’associació de
Jubilats Sant Miquel.
Dimarts 5 de Gener

00:00 h. Nit de Reis. A la carpa, discomòbil Bandalay. Col·labora Associació
Taurina Vilafamés.”
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 del mateix òrgan
que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la Sala del
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
Ajuntament de Vilafamés
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19:45h. Cavalcada Reial pel recorregut habitual, avinguda Fabian Ribes, plaça de la
Font i plaça de l’Ajuntament. D’allí es desplaçaran a peu fins a l’Església on es
lliuraran els regals als menuts. Col·labora l’AMPA del CEIP Sant Miquel.
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poguera interposar.

16È. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REGLAMENT XI MARXA AL TERME DE
VILAFAMÉS
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de turisme, sanitat, esports i
joventut, de data 26 de novembre de 2015, que es transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEL REGLAMENT XI MARXA AL TERME DE
VILAFAMÉS.
Vista la intención de este Ayuntamiento de celebrar el próximo día 12 de diciembre de
2015, a las 9:00 h, la prueba deportiva “XI Marxa al Terme de Vilafamés”.

Visto el expediente que se está tramitando ante Presidencia de la Generalitat,
Dirección General de la Agencia de Seguridad y respuesta a las emergencias para la
autorización de la celebración de la prueba deportiva “XI Marxa al Terme de
Vilafamés”, la Comisión Informativa de turismo, sanidad, deportes y juventud, 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 las dos abstenciones del Sr. Pons y la Sra.
Torlá, del grupo popular, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Aprobación del Reglamento de la prueba deportiva “XI Marxa al Terme de
Vilafamés”:
“Reglamento XI Marxa al Terme de Vilafamés
Sábado día 12 diciembre 2015 a las 9:00h plaça de la Tanca
RECORRIDO:
Tendrá un total de 15,5 km con un desnivel positivo de 630m, transcurrirá en la casi
totalidad por el término municipal de Vilafamés, pasando por los siguientes puntos de
interés: Font de la Trisiola, Barranc del Ferrer, Font de la Canal, Camí de la Serra, Les
Tosses y Vilafamés. (Recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8102417)
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Vistos los artículos 170 y 171 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, así como el artículo 7.1.a) de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, y el Anexo II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo.
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INSCRIPCIÓN:
La cuota de inscripción a la XI Marxa al Término de Vilafamés será de 13€ y tendrá un
plazo de pago desde el día 26 d´Octubre hasta el 5 de Diciembre.
El pago de la inscripción se podrá realizar mediante tarjeta bancaria a través de la
página web www.tdpevents.es haciendo un ingreso o transferencia a la cuenta:
SE4631910566115501948326, indicando como concepto el DNI del participante
inscrito o el código proporcionado al hacer la inscripción por la Web.
También podrán realizar inscripciones llenando el formulario disponible en el
ayuntamiento de Vilafamés en horario de 8:00-15:00 de lunes a viernes.
La inscripción da de derecho a:
Tener acceso a los controles de avituallamiento establecidos en el recorrido (km7 y
km11,5), además del avituallamiento final.
Asistencia sanitaria tanto durante el transcurso de la prueba como la llegada, lugar
donde estará ubicado el Servicio Asistencia Médica Urgente (SAMU).
Duchas al Polideportivo municipal.
Bolsa del corredor con obsequios.
Diploma de la prueba on-line.
Servicio de masajes.
*La edad mínima para poder participar será de 16 años, para poder recoger el dorsal
se tendrá que presentar una autorización por parte de los tutores legales del menor.
INFORMACIÓN:
Para más información podéis telefonear al 964 329 001 o bien visitar la página web
www.vilafames.es ó http://www.tdpevents.es/?p=1038.

*La organización se reserva el derecho de cambiar la ubicación de la salida / llegada
por circunstancias climatológicas.
CATEGORÍAS y TROFEOS:
Se darán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Estas quedarán
establecidas tanto en mujeres como hombres de la siguiente manera:
Sénior (hasta 39 años).
Veteranos/as (de 40 a 49 años).
Máster (a partir de 50 años).
Local (participantes empadronados en la localidad y socios del C.M Vilafamés)
*Cesta con productos típicos de la Tierra para el 1º Clasificado absoluto tanto en
categoría masculina como femenina.
Además..
Sorteo de regalos entre los participantes.
*La entrega de trofeos, regalos y sorteos se realizará a las 12.00.
DESCALIFICACIONES:
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RECOGIDA DE DORSALES, SALIDA y LLEGADA:
La recogida de dorsales se realizará desde las 8:00 horas hasta 15 minutos antes de
la salida (08:45 h.) el mismo día de la prueba en el punto de salida, que estará
ubicado en la plaça La Tanca, lugar donde también estará el punto de llegada de la
prueba.
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Será motivo de descalificación de la prueba:
No pasar por todos los controles establecidos por la organización.
No realizar el recorrido por las zonas marcadas.
No traer el dorsal de manera visible a la parte delantera del cuerpo.
No prestar ayuda o socorrer a otro participante que necesite ayuda y / o asistencia
médica.
Realizar el recorrido en más de cinco horas.
Ensuciar maltratar y / o degradar el entorno.
OTROS:
* En caso de abandono, obligatoriamente se tendrá que avisar al personal de control
de la prueba o de organización.
* Es responsabilidad de cada participante el inscribirse a esta prueba así como su
preparación física y psíquica, por este motivo la organización no se hace responsable
de los daños que pueda sufrir o producirse el participante tanto a él como terceros por
cualquier circunstancia de la misma, por lo cual el participante EXIME de cualquier
responsabilidad a los organizadores y / o colaboradores de la prueba.
* El equipo médico y la organización tendrá la potestad de retirar a cualquier
participante que pongo en peligro su salud o la de otros participantes.”»
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Torlá per a manifestar que es la primera
vegada que es demana el corresponent permís a la Conselleria i que s'aprova el
Reglament per a realitzar la Marxa al Terme de Vilafamés, que fins ara no s'havia fet el
tràmit legal que d'acord al R.D. 143 és d'obligatori compliment i, per tant, no fer el
tràmit comportaria una sanció per infracció greu.

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 del mateix òrgan
que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la Sala del
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
poguera interposar.
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El Sr. Pons felicita a l'equip de govern i comenta que durant la legislatura, la bona
voluntat està sempre present per part de tots perquè tot funcione bé i espera que no es
produïsca cap il·legalitat.

Ajuntament de Vilafamés
17È. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE VILAFAMÉS I
APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de cultura, patrimoni, BIC,
comunicació, transparència, benestar social i igualtat, de data 26 de novembre de
2015, que es transcriu:
“2n. DICTAMEN SOBRE CREACIÓ CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE
VILAFAMÉS I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT.
Visto que los Consejos Sectoriales canalizan la participación de los ciudadanos y de
sus asociaciones en los asuntos municipales.
Considerándose necesario, con objeto de promover y desarrollar la actividad cultural
de Vilafamés, proceder a la creación del Consell Municipal de Cultura de Vilafamés.
Visto el informe de Secretaría de fecha 24 de noviembre de 2015 sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
Vistos los artículos 22.2.q) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la Comisión informativa de cultura, patrimonio, BIC,
comunicación, transparencia, bienestar social y igualdad, 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 las dos abstenciones de la Sra. Torlá y del Sr. Tena, del grupo popular,
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el Reglamento del Consell Municipal de
Cultura de Vilafamés donde se contempla la composición, organización y
funcionamiento de dicho Consejo, cuyo tenor literal se reproduce a continuación:
“Reglament del CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE VILAFAMÉS
Preàmbul
L’existència d’una important activitat cultural a Vilafamés que mou nombrosos ciutadans i
amb la intenció d’ampliar els canals de participació i d’informació ciutadana en el disseny
de les polítiques culturals, considerem que és un dret que cal reglamentar per tenir un
organisme on es puguen debatre les propostes que orienten la política cultural i la
conservació del patrimoni, així com per tenir en compte les inquietuds culturals dels
ciutadans.
El Consell Municipal de Cultura vol ser un referent social de participació cultural i un punt
de trobada dels diferents agents culturals de Vilafamés on es puguen presentar i debatre
propostes, opinions i realitzar valoracions relacionades amb l’àmbit cultural del municipi.
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PRIMERO.- Acordar 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.
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Capítol Primer. Objecte i funcions
Article 1.
El Consell Municipal de Cultura és un òrgan amb plena autonomia funcional, però
orgànicament depén de l’Ajuntament de Vilafamés
Article 2.
Els objectius del Consell Municipal de Cultura són els següents:
a) Ser un òrgan consultiu, informatiu i d’assessorament de l’Ajuntament, especialment de
la Regidoria de Cultura, en temes de caràcter cultural.
b) Promoure i desenvolupar l’activitat cultural de Vilafamés.
c) Vetllar per la defensa i estudi del patrimoni històric, cultural, artístic, paissagístic i
lingüístic de Vilafamés.
Article 3.
El Consell Municipal de Cultura es regirà en el seu funcionament pel que estableixen el
present reglament.
Capítol Segon. Composició.
Article 4.

a) El president, que serà el Regidor de Cultura.
b) Un vicepresident nomenat per l’alcalde.
b) Un representant de cada grup polític municipal.
c) Un representant de cada una de les entitat inscrites al registre municipal d’entitats,
l’activitat principal de les quals estigui inclosa en el sector cultural i que, mitjançant acord
de la seva junta, manifesten la voluntat de formar part del Consell Municipal de Cultura.
d) Un/a treballador/a de l’Ajuntament, que assistirà a les reunions amb veu, però sense
vot, i actuarà com a secretari/a tècnic/a del Consell.
e) Els tècnics de l’Ajuntament que en cada cas es considere convenient actuaran com
assessors i assistiran a les reunions amb veu, però sense vot.
f) Persones a títol individual proposades per la regidoria o qualsevol membre del Consell
entre aquelles d’una reconeguda vàlua personal en el camp de la cultura que per la seua
formació, activitat o experiència es considere que la seua aportació pot ser important per al
funcionament del Consell Municipal de Cultura.
Capítol Tercer. Funcionament.
Article 5.
El Consell Municipal de Cultura es reunirà amb caràcter ordinari una volta cada semestre.
A més, podrà fer-ho amb caràcter extraordinari sempre que siga convocat pel President o
quan ho sol·liciten per escrit una tercera part dels components amb dret a vot.
Article 6.
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El Consell Municipal de Cultura estarà format per:
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La convocatòria de cada reunió haurà de ser enviada pel Secretari amb una setmana
almenys d’antelació.
Article 7.
De totes les reunions el/la secretari/a estendrà la corresponent acta.
Article 8.
El Consell Municipal de Cultura funcionarà en règim de ple. En qualsevol cas, serà el ple
qui determine la seua organització per a tractar temàtiques concretes, dins de les seues
competències.
Article 9.
En aquelles qüestions no disposades en el Reglament, el Consell es regirà de manera
supletòria pel Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, i per la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Capítol Quart. Règim econòmic i dissolució
Article 10.
Per la seua dependència orgànica de l’Ajuntament, el Consell Municipal de Cultura no
tindrà béns propis ni capacitat legal per a contractar o establir convenis amb altres entitats.
Article 11.
El Consell Municipal de Cultura podrà dissoldre’s per acord del ple de l’Ajuntament.”

CUARTO- En el caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional si bien deberá
publicarse el texto íntegro en el boletín oficial de la provincia antes de su entrada en
vigor.”
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Gil explicant que la creació del Consell
Municipal de Cultura és important i ha de ser un referent de participació i punt de
trobada dels diferents agents culturals de Vilafamés; és un lloc on es debatran
propostes i opinions, així com realitzar valoracions relacionades amb l'àmbit cultural.
Continua dient el Sr. Gil que el Consell és un òrgan consultiu, informatiu i
d'assessorament, amb l'objectiu de promoure i desenvolupar l'activitat cultural de
Vilafamés i també vetlar per la defensa i l'estudi del patrimoni històric, cultural, artístic,
paisatgístic i lingüístic de la població.
Demana la col·laboració de les associacions municipals i explica que la composició
estarà formada per un President, que serà el regidor de Cultura, un Vicepresident,
Ajuntament de Vilafamés
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TERCERO.- Someter el Reglamento del Consell Municipal de Cultura de Vilafamés a
información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.

Ajuntament de Vilafamés
anomenat per l'Alcalde, un representant de cada grup polític de l'Ajuntament; les
diferents associacions culturals podran anomenar voluntàriament un representant i
també formarà part un treballador de l'Ajuntament, que assistirà a les reunions amb
veu però sense vot. En casos necessaris, els tècnics de l'Ajuntament podran participar
per assessorar en temes concrets. També podran formar part del Consell persones a
títol individual, proposades per la regidoria o per altres membres del Consell.
Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per
unanimitat, acorda la seua aprovació.
Contra l'apartat primer del present acord, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant del
mateix òrgan que ho haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de
dos mesos, davant del Jutjat del Contencioso-Administrativo de Castelló o davant de la
Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen 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 Contencioso-Administrativa, i sense perjuí de qualsevol altre recurs que es
poguera interposar.

L'apartat segon del 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.

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 del Regidor
d'Hisenda, Tresoreria, Educació i Associacionisme de data 1 de desembre que es
transcriu:

“Vista la documentación presentada por el Museo d'Art Contemporani Vicente Aguilera
Cerni., en fechas 12, 13 y 19 de noviembre de 2015 núm. registros 3006, 3019 y 3090,
respectivamente, como justificación de la subvención concedida de 6.000,00 €.
Visto que en la misma además se solicita el cambio de actividad solicitada para la
concesión de la subvención municipal de este año, añadiendo a ésta el suministro
eléctrico de los meses de julio a septiembre de 2015.
Dada cuenta de la Resolución de Alcaldía núm. 438/2015 de fecha 1 de junio de 2015
mediante la cual se concede a la citada asociación una subvención de 6.000,00 euros
con cargo a la partida 333-480-05 del vigente presupuesto para la realización de las
Ajuntament de Vilafamés
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18È. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CANVI D’ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL
MUSEU D’ART CONTEMPORANI “VICENTE AGUILERA CERNI”.
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siguientes actividades ” Acondicionamiento de varias salas de exposiciones”.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 19 de noviembre de
2015, en el que se aprobaba la justificación dee 4.481,84 euros y disponia el pago de
dicho importe.
Comprobado que la cantidad que queda por justificar será de 1.518,16 € y que no se
aprobó su justificación por ser competencia del Pleno del Ayuntamiento el autorizar el
cambio de la actividad solicitado, se presenta la siguiente propuesta de ACUERDO.
PRIMERO. Autorizar el cambio de la actividad a la que se puede destinar la
sbuvención municipal de 2015 que pasará a ser la de ” Acondicionamiento de varias
salas de exposiciones y suministro eléctrico de julio a septiembre de 2015” al Museo
d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, correspondientes a la subvención
concedida 2015 debidamente justificada con cargo a la partida 333-480-05.
SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados.
Concejal Delegado
(Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma)
Pablo Juan Verdoy”

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.

19È. INSCRIPCIÓ EN AEPD DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
SERVEI DE WHATSAPP I APROVACIÓ DE NORMES REGULADORES DEL
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE WHATSAPP.
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 del Regidor
d'Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies de data 1 de desembre que es transcriu:
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Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat, acorda la seua
aprovació.
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“Visto el artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comú, según el cual:
“Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el
ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos
medios establecen la Constitución y las Leyes.”
Visto que el artículo 69 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Las formas,
medios y procedimientos de participación que las Corporaciones establezcan en
ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar
las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados
por la Ley. En el mismo sentido se expresa el artículo 137 de la Ley 8/2010, de 23 de
junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
Visto que el artículo 70.bis.3 de la Ley 7/1985, señala que asimismo, las entidades
locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de
las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la
comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la
realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas
ciudadanas.
Visto que el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común recoge
el “Principio de servicio a los ciudadanos”, y que supone la efectividad de los derechos
de los ciudadanos, la mejora continua de los servicios, o la ayuda e información a
través de medios telefónicos, informáticos y telemáticos.

Visto que con el establecimiento y puesta en funcionamiento del servicio de whatsapp
el Ayuntamiento está obligado a crear un fichero de titularidad municipal que
contendrá datos de carácter personal correspondientes a los usuarios que soliciten el
alta en el servicio (únicamente: Nombre, Apellidos, DNI y teléfono).
Visto que el artículo 18 de la Constitución Española reconoce como derecho
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen
y establece que "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Visto el artículo 20 de la LOPD, el Título V del Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter
Personal aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, incluye las
obligaciones previas al tratamiento de los datos. Los artículos 52 y 53 de este título
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Visto que se considera conveniente el uso del WhatsApp como parte de los servicios
que este Ayuntamiento presta para mejorar la vida de los ciudadanos.
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especifican que la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad
pública sólo podrán hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados
en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Así mismo, el artículo
54 del mencionado Reglamento especifica el contenido de la disposición o del
acuerdo”. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal y del Real Decreto 1720/2007, los datos que se faciliten
al Ayuntamiento mediante este sistema de comunicación serán tratados de acuerdo
con lo que establece la normativa vigente en materia de protección de datos
personales. El Ayuntamiento de Vilafamés implementa las medidas de seguridad
oportunas para el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de protección
de datos. Se debe tener en cuenta también, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de
Publicidad y Comunicación Institucional, puesto que a través de WhatsApp se puede
realizar lo que la citada norma define como una campaña institucional de
comunicación:
Visto también el artículo 39.2 de la LOPD que establece que serán objeto de
inscripción en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que sean
titulares las Administraciones Públicas.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las siguientes normas de funcionamiento del servicio de
Whatsapp del Ayuntamiento de Vilafamés:
-

-

-

-

L'Ajuntament no utilitzarà els números de telèfon que obtingue com a resultat de
l'ús d'aquesta eina per a comunicacions que no s'hagen demanat explícitament
amb aquest formulari de registre i posterior confirmació. En tot cas l'Ajuntament fa
explícit en tot moment el seu compromís d'utilitzar les dades obtingudes per aquest
sistema únicament per a la finalitat per a la qual l'usuari les hage proporcionades.
No s'emmagatzemen dades de geolocalització dels usuaris.
El servei i l'alta a la llista de difusió de l'Ajuntament són gratuïts. No així el cost de
l’App "WhatsAPP" que comporta un cost anual per part del respectiu proveïdor o
l'ús de dades mòbils que, en ambdós casos, són a càrrec de l'usuari.
És imprescindible tenir instal·lat l’APP per poder utilitzar aquest mitjà de
comunicació amb l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Vilafamés, serà l'administrador del servei. Neix amb la pretensió
d'oferir informació sobre agenda, esdeveniments i serveis públics.
S'adreça a tots els veïns i veïnes que desitgen rebre la informació procedent del
consistori.
En el servei Vilafamés al WhatsAPP únicament es rebran missatges emesos per
part de l'Ajuntament de Vilafamés.
Els usuaris no podran remetre missatges al servei de WhatsAPP de l'Ajuntament
de Vilafamés. L'enviament de missatges a l'Ajuntament podran suposar la baixa
automàtica per part de l'administrador del servei.
L'Ajuntament de Vilafamés podrà enviar informació als usuaris de dilluns a
diumenge, de 8 h del matí a 21h. En el cas de tractar-se d'una informació
Ajuntament de Vilafamés
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“Normativa del servei:
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-

-

-

-

-

-

d'urgència o especial interès es remetrà en el moment que sigue oportú.
L’Ajuntament no garanteix la correcta difusió dels missatges i en cap cas, els
danys que aquest puga ocasionar.
La normativa es podrà adaptar a la renovació tecnològica del servei i a les
circumstàncies que el seu funcionament requereixe. En tot cas, els canvis de la
normativa seran comunicats als usuaris.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens faciliti a
través del missatge de WhatsAPP per gestionar l'alta en el servei de comunicació,
seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafamés,
amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre la nostra agenda, els esdeveniments i
serveis públics oferts.
L'enviament del missatge d'alta al servei Vilafamés al WhatsAPP amb les seves
dades personals, suposa l'acceptació de les condicions del servei, el tractament de
les seves dades i l'enviament de comunicacions electròniques. Complint amb les
exigències de l'article 20 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la
societat de la informació i de comerç electrònic.
Podrà revocar el consentiment prestat, enviant un missatge amb la paraula clau
BAIXA el qual comportarà la baixa del servei. I exercir els seus drets d'accés,
cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit al propi consistori.
Vostè es compromet a notificar qualsevol variació en les dades facilitades,
especialment, en cas de canvi de número de telèfon mòbil que afecte a la recepció
de les comunicacions electròniques sol·licitades.
Finalment s'informa que aquest sistema està fonamentat en WhatsAPP i que el
seu ús implica l'acceptació de les condicions d'ús de WhatsAPP.”

SEGUNDO.- Crear el fichero de titularidad pública de " Vilafamés al WhatsAPP " con
los datos que constan en el Anexo I.

CUARTO.- Una vez haya entrado en vigor, inscribir el fichero de titularidad pública de "
Vilafamés al WhatsAPP " en la Agencia Estatal de Protección de Datos.
ANEXO I: FICHERO Vilafamés al WhatsAPP
1.- Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE VILAFAMES
2.- Disposición general de creación, modificación o supresión: Art. 39.2 LOPD
3.- Identificación y Finalidad:
Nombre del fichero: Vilafamés al WhatsAPP
Finalidad:
LOS DATOS PERSONALES QUE FACILITE EL INTERESADO A
TRAVÉS DEL MENSAJE DE WHATSAPP PARA GESTIONAR EL ALTA EN EL
SERVICIO DE COMUNICACIÓN, SERÁN INCORPORADAS A UN FICHERO BAJO
LA RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS, CON EL FIN DE
Ajuntament de Vilafamés
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TERCERO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia. Su entrada en vigor se producirá el día siguiente de su publicación.
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MANTENERLO
INFORMADO
SOBRE
AGENDA
MUNICIPAL,
ACONTECIMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS OFRECIDOS.

LOS

4.- Origen y procedencia de los datos:
Origen: COLECTIVO DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE PRETENDE
OBTENER DATOS DE CARÁCTER PERSONAL O QUE RESULTEN
OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS: CIUDADANOS USUARIOS DEL SERVICIO
Vilafamés al WhatsAPP DEL MUNICIPIO.
Procedencia: EL PROPIO INTERESADO AL SOLICITAR EL ALTA EN EL SERVICIO.
5.- Tipos de datos y sistema de tratamiento: Datos identificativos: NOMBRE,
APELLIDOS, NIF Y TELÉFONO.
6.- Nivel de seguridad exigible según Título VIII Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: NIVEL
BÁSICO
El Concejal Delegado del área de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, a la
fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)
Sergio Trilles Oliver ”

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, 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.

20È. APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMACIÓ ACTES “SANT ANTONI 2016”.
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Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Trilles explicant que s'ha instal·lat el servei
de WhatsAPP per a fer arribar a tots els usuaris, a través d'un telèfon d'ús exclusiu per
a l'Ajuntament, els bans, anuncis, emergències i alertes municipals, amb un cost zero.
També explica que cal registrar el fitxer en l'Agència de Protecció de Dades de
Caràcter Personal perquè consten les dades personals dels usuaris registrats.
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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 del Regidor
d'Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies de data 1 de desembre que es transcriu:

“Visto el Programa de actos de “Sant Antoni 2016” se propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
ÚNICO. Aprobación actos de “Sant Antoni 2016”,
“SANT ANTONI 2016
Dissabte 16 de Gener
12:00 h. Benedicció dels rotllos al carrer de Sant Antoni.
19:00 h. Tradicional matxà pels carrers de costum. Començarà, com sempre, al carrer
Sant Antoni i finalitzarà a la plaça de la Font, on es repartiran rotllos a tots els
assistents (respectant l’ordre establert, primer passaran els cavalls, a continuació
altres animalets i finalment tots els veïns/es i visitants). També hi haurà figues
albardades, cacaus, tramussos i vi.
00:00 h. En la plaça germanes Mas, discomòbil de Quintos i Quintes 2016. amb
Bandalay. Col·laboren els Quintos/es 2016.
Diumenge 17 de Gener
11:30 h. Des del carrer Sant Antoni eixida de la processó amb l’acompanyament de
dolçainers.
12:00 h. Missa solemne en honor a Sant Antoni en l’Església Parroquial.”

Sergio Trilles Oliver”

Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Trilles per a explicar que el fet de portar al
Ple la programació de Sant Antoni com també la de Nadal, és simplement per a fer
partíceps a tots els membres de la Corporació municipal de les activitats programades
i que estiguen assabentats abans de fer públic el programa corresponent.
La Sra. Torlá manifesta que en els anys anteriors no s'ha portat les programacions al
Ple, però s'ha comunicat sempre en primer lloc als membres de la Corporació
municipal.
Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, 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
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El Concejal Delegado del área de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, a la
fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente)

Ajuntament de Vilafamés
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.
21è. QÜESTIONS D’URGÈNCIA.
El Sr. Alcalde presenta les següents propostes d'acord:
21.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
CORRESPONENT A L'ANY 2016.
21.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/2015 REC.

DE

RECONEIXEMENT

21.3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESTABLIMENT DE DIES ADDICIONALS DE
PERMÍS PER ASSUMPTES PARTICULARS I DE VACANCES PER ANTIGUITAT.
21.4. RETRE COMPTE DE L'INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR RELATIU A
RESOLUCIONS I ACORDS CONTRARIS A OBJECCIONS.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'apreciació pel Ple de la urgència de les propostes
d'acord presentades, aprovant-se per unanimitat el que, vista l'assistència registrada a
la sessió, representa la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.

21.5. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA I TRIEM VILAFAMÉS –
COMPROMÍS PER A AUGMENTAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DELS PLANS
PROVINCIALS D'OBRES I SERVEIS.
21.6. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA I TRIEM VILAFAMÉS –
COMPROMÍS DE SUPORT A LA ILP DE PRESTACIÓ INGRESSOS MÍNIMS.
21.7. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA I TRIEM VILAFAMÉS –
COMPROMÍS PER A LA DEROGACIÓ LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER L'AUTONOMIA LOCAL I LA
SUFICIÈNCIA FINANCERA.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'apreciació pel Ple de la urgència de les mocions
conjuntes dels grups socialista i Triem Vilafamés – Compromís presentades,
aprovant-se per unanimitat el que, vista l'assistència registrada a la sessió, representa
la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.
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El Sr. Gil presenta les següentes mocions conjuntes dels grups socialista i Triem
Vilafamés – Compromís:

Ajuntament de Vilafamés
Seguidament es procedeix al tractament de les referides propostes i mocions.
21.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
CORRESPONENT A L'ANY 2016.
Es ret compte de la proposta d'acord de l'Alcaldia que es transcriu:
“Considerando que de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 1 de
diciembre de 2015, con la misma fecha fue emitido informe del Secretario-interventor
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento de
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2016.
Considerando que por la Alcaldía se formuló para su tramitación propuesta de
Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2016 en la cual, el único
cambio con relación a la vigente en 2015, aprobada el 22 de diciembre de 2014,
consiste en el incremento en el 1% del complemento específico del personal
funcionario y del salario base del personal laboral, de conformidad con el incremento
de las retribuciones previsto para el personal del sector público en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016.
Considerando que en el Informe de Intervención de fecha 1 de diciembre queda
acreditado que en el proyecto de Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio
2016 existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones
económicas que se derivan de la Relación de Puestos de Trabajo.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación reunida
el 3 de diciembre y con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS
AÑO 2016
SERVICIOS GENERALES
Puesto de trabajo nº 1: Secretario/a-Interventor/a.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1/A2.
Funciones: Fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la
gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad. Dirección de los servicios
encargados de la realización de las funciones enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones
de los órganos de gobierno de la corporación.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-intervención. Certificado Grau
Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Nivel de complemento de destino: 29/26.
Complemento específico: 1.914,17 euros mensuales.
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1º. Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio 2016, tal y como a continuación se transcribe:

Ajuntament de Vilafamés
-

Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 2: Arquitecto/a superior.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1.
Funciones: las propias de la titulación de arquitecto superior, incluida la redacción de
proyectos técnicos y direcciones de las obras municipales. Atención especializada al
público en materia de urbanismo.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 1.472,44 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.
Puesto de trabajo nº 3: Técnico/a de Administración General.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1.
Funciones: Gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior,
preferentemente en materia urbanística. Las propias del puesto de trabajo en el área de
urbanismo. Licencias de obras, actividades y ocupación. Inspecciones de obras.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Técnica.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 1.354,65 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.
Puesto de trabajo nº 4: Director/a Museu Arqueològic de Vilafamés.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1.
Funciones: Dirección del Museu Arqueològic de Vilafamés, además de las propias de la
titulación de la licenciatura de geografía e historia, especialidad arqueología, que sea
necesario desarrollar en el Ayuntamiento.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica.
Nivel de complemento de destino: 24.
Complemento específico: 1.177,95 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 6: Administrativo/a.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo C1.
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, en las materias siguientes: tributaria (padrones fiscales, liquidaciones de
ingreso directo y control de ingresos, certificaciones de descubierto, control y liquidación de
plusvalías), atención al público (dirección), agraria (Junta de Pastos y Consejo Agrario) y
apoyo a la Secretaría (inventario de bienes, subvenciones asociaciones, redacción de los
debates de les actas, certificación y notificación de los acuerdos). Secretaría del Juzgado
de Paz.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa.
Nivel de complemento de destino: 20.
Complemento específico: 706,78 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.
Puesto de trabajo nº 7: Auxiliar administrativo.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo C2.
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, en las siguientes materias: Padrón de habitantes, Gestión Catastral
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Puesto de trabajo nº 5: Técnico/a de Gestión. Amortizado.

Ajuntament de Vilafamés

-

(reclamaciones IBI, Junta Pericial de Rústica y demás gestiones propias de esta materia),
Gestión del servicio público de Cementerio, incluida la que se pueda realizar fuera de la
jornada normal de trabajo, incluidos fines de semana y festivos. Colaboración con la
Secretaría transcribiendo las actas y resoluciones a los correspondientes libros,
preparando las convocatorias de las sesiones y otras que se pudieran requerir
relacionadas con el puesto de trabajo. Colaboración en el archivo de documentos.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.
Nivel de complemento de destino: 17.
Complemento específico: 530,12 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 8: Auxiliar administrativo. Amortizado.

Puesto de trabajo nº 10: Ordenanza.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo: Agrupaciones profesionales sin
requisito de titulación (D.T. 3ª y D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
Funciones: Atención al público, gestiones telefónicas, registro de entrada y salida, registros
auxiliares de obras, actividades y licencias de ocupación, archivo de expedientes, edictos y
fotocopias.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala
Subalterna.
Nivel de complemento de destino: 13.
Complemento específico: 306,89 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.
POLICÍA LOCAL
Puesto de trabajo nº 11: Agente de policía.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo C1.
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
Control de obras y actividades, de ocupación de vía pública, del mercado. Informes de
vados. Notificaciones.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local. Carné de conducir B1.
Nivel de complemento de destino: 20.
Complemento específico: 677,33 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.
OFICINA D’OCUPACIÓ I DESENTVOLUPAMENT LOCAL
Puesto de trabajo nº 12: Agente de Empleo y Desarrollo Local.
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Puesto de trabajo nº 9: Alguacil/a.
Características esenciales: Personal funcionario. Grupo: Agrupaciones profesionales sin
requisito de titulación (D.T. 3ª y D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril. Atención al público, gestiones telefónicas, registro de entrada y salida, registros
auxiliares de obras, actividades y licencias de ocupación, archivo de expedientes, edictos y
fotocopias. Disponibilidad para la realización de bandos tanto dentro como fuera de la
jornada, incluidos fines de semana y festivos.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala
Subalterna.
Nivel de complemento de destino: 14.
Complemento específico: 368,28 euros mensuales.
Forma de provisión: Concurso.

Ajuntament de Vilafamés
-

-

Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados de proyectos
empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación
de empleo en el ámbito local, que identifican nuevas actividades económicas y posibles
emprendedores. b) Difusión y estímulo de las potenciales oportunidades de creación de
actividad entre personas desocupadas, promotores, emprendedores e instituciones
colaboradoras. c) Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales
para consolidarlos en empresas generadoras de nuevas ocupaciones, asesorando e
informando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, en general, sobre los
planes de lanzamientos de las empresas. d) Apoyo a promotores de las empresas, una vez
constituidas estas, acompañando técnicamente a estos durante las primeras etapas de
funcionamiento mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y
asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las
empresas creadas. e) Tramitación de subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento a otras
instituciones e información a los particulares sobre subvenciones. f) Cualquier otra que
contribuya a garantizar la misión. Asimismo, podrán promover y potenciar los programas de
Fomento de Ocupación en su respectivo ámbito local, en colaboración con el SERVEF.
Requisitos exigidos: Licenciado universitario.
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Técnico.
Salario base mensual: 2.662,67 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 13: Guía turístico/a.
Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: Suministro de información turística, realización de visitas guiadas y otras
funciones conexas, en materia de promoción turística.
Requisitos exigidos: Requisitos exigidos: Graduado en educación secundaria obligatoria o
equivalente.
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Auxiliar.
Salario base mensual: 1.460,18 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.
CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Puesto de trabajo nº 14: Profesor/a E.P.A.
Características esenciales: Personal laboral. Jornada parcial 20 horas semanales.
Funciones: Realización de actividades docentes relacionadas con la formación de adultos.
Requisitos exigidos: Título de Diplomado universitario.
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Técnico Medio Especialista.
Salario base mensual: 962,00 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.
LUDOTECA
Puesto de trabajo nº 15: Cuidador/a.
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa y continua.
Funciones: Cuidado y atención de los niños que asisten a la ludoteca infantil.
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TOURIST INFO VILAFAMÉS
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Requisitos exigidos: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Auxiliar.
Salario base mensual: 1.116,71 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 16: Cuidador/a.
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa y continua.
Funciones: Cuidado y atención de los niños que asisten a la ludoteca infantil y del servicio
de comedor.
Requisitos exigidos: Título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico especialista
en Jardín de Infancia
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Auxiliar.
Salario base mensual: 1.116,71 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.
Puesto de trabajo nº 17: Cuidador/a.
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa y continua.
Funciones: Cuidado y atención de los niños que asisten a la ludoteca infantil y del servicio
de comedor.
Requisitos exigidos: Título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico especialista
en Jardín de Infancia
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Auxiliar.
Salario base mensual: 1.116,71 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 18: Encargado/a de brigada de obras y servicios.
Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: Dirección, coordinación y control de las obras y servicios municipales.
Ejecución de aquellas tareas encomendadas a la brigada de obras y servicios de mayor
dificultad. Enterrador.
Requisitos exigidos: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Oficial.
Salario base mensual: 1.374,29 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.
Puesto de trabajo nº 19: Operario/a de servicios múltiples.
Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como pequeñas
obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, ayuda en la
prestación de servicios municipales, conservación de edificios municipales, traslados de
mobiliario, actividades preparatorias de actos con intervención municipal, etc. Conducción y
manejo del tractor municipal con un máximo del 40% de la jornada.
Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril). Permiso
de conducción clase B.
Forma de provisión: Concurso.
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BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ajuntament de Vilafamés
-

Categoría: Peón.
Salario base mensual: 1.116,61 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 20: Operario/a de servicios múltiples.
Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como pequeñas
obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, ayuda en la
prestación de servicios municipales, conservación de edificios municipales, traslados de
mobiliario, actividades preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Peón.
Salario base mensual: 944,83 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.
Puesto de trabajo nº 21: Operario/a de servicios múltiples en las instalaciones deportivas
municipales. Amortizado.

Puesto de trabajo nº 23: Limpiador/a.
Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: Limpieza y adecentamiento de diversas instalaciones municipales.
Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Peón.
Salario base mensual: 858,92 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.

2º. Publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la Provincia y
remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente
de la Comunidad Autónoma en el plazo de treinta días.
Vilafamés, a la fecha de la firma.
El Alcalde,
(Documento firmado electrónicamente)
Fdo.: Abel Ibáñez Mallasén”
Sotmesa a votació la proposta d'acord presentada, el Ple, per unanimitat, acorda la
seua aprovació.
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Puesto de trabajo nº 22: Limpiador/a.
Características esenciales: Personal laboral.
Funciones: Limpieza y adecentamiento de diversas instalaciones municipales.
Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
Forma de provisión: Concurso.
Categoría: Peón.
Salario base mensual: 858,92 euros.
Régimen Jurídico: Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Vilafamés.

Ajuntament de Vilafamés
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.
21.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/2015 REC.

DE

RECONEIXEMENT

Es ret compte de la proposta d'acord de l'Alcaldia que es transcriu:

Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención de fecha 3 de noviembre de 2015
en el que, tras indicar el procedimiento a seguir para el reconocimiento extrajudicial de
créditos de conformidad con la Base 74 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
2015, concluye que “En cualquier caso el reconocimiento extrajudicial de créditos no
puede hacer obviar el incumplimiento de la prohibición que establece el artículo 173.5
TRLHL de adquirir compromisos de gastos por importe superior al crédito autorizado,
circunstancia que podrá determinar la exigencia de responsabilidad a quien haya
llevado a cabo el gasto.”.
Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLHL, ha de
hacerse frente a los gastos realizados pues el impago, so pretexto de falta de
consignación presupuestaria, produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la
administración y que impone la compensación del beneficio económico recibido
(sentencias del Tribunal Supremo de 11-5-89, 13-7-84, 20-10-87, 11-2-91, 19-11-92,
entre otras muchas y de los Tribunales Superiores de Justicia, por todas, la STSJ
Cantabria 20-7-2000).
Por otro lado se ha previsto en el presupuesto municipal la concesión a la Associació
Cultural La Roca de una subvención para “actuaciones según Convenio”, por importe
de 15.980 euros, con cargo a la partida 338.480.01. Dicha asociación ha solicitado el
abono de la subvención municipal, presentando como justificación la factura núm.
Ajuntament de Vilafamés
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“Vista la Memoria de la Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2015, justificativa de la
necesidad de imputar al presupuesto corriente obligaciones por un importe total de
27.958,09 euros, derivadas de la ejecución de obras, suministro de bienes y
prestación de servicios llevadas a cabo en el vigente ejercicio y no imputadas en su
momento por la inexistencia de consignación presupuestaria suficiente y/o adecuada,
o por otros motivos, y debidamente reparadas por el Secretario – Interventor,
acompañándose relación detallada de las facturas y de los reparos efectuados, las
cuales se consideran debidamente conformadas de acuerdo con la Base 25, apartado
3, de las Bases de Ejecución 2015, con lo que se considera igualmente acreditada la
realización material de las obras, prestaciones de servicios o adquisiciones de
suministros a que las facturas se refieren.

Ajuntament de Vilafamés
Emit-7, de fecha 30 de octubre de 2015. Al respecto el Secretario-Interventor ha
formulado el reparo núm. 168/2015, de 3 de diciembre, por vulneración del art. 2.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto que no nos
encontramos ante una subvención al existir contraprestación directa por el
beneficiario, y sí ante un contrato de servicios (art. 10 TRLCSP), respecto del cual no
se ha seguido ninguno de los procedimientos de contratación de los servicios
previstos en el TRLCSP.
Igualmente, con relación al convenio suscrito con la Federación Provincial de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE-Castellón, para financiar el
transporte de “El Rinconet”, el Secretario-Interventor formuló la nota de reparo núm.
165/2015 por falta de competencia municipal en materia de servicios sociales, al haber
sido delegada la misma en la Mancomunitat Plana Alta. Presentada la justificación de
la citada subvención el Secretario-Interventor ha formulado nueva nota de reparo, la
núm. 169/2015, por el mismo motivo.
Considerando que en las aplicaciones presupuestarias que se detallan en el apartado
segundo de la parte dispositiva, o en el correspondiente nivel de vinculación jurídica
de los créditos, existe consignación adecuada y suficiente en el vigente presupuesto
para los gastos por un importe total de 27.958,09 euros, y que también existe
consignación adecuada y suficiente para atender los pagos de las subvenciones a
favor de la Associació Cultural La Roca y de la Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE-Castellón.
De conformidad con el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y con la
Base 74 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2015, se propone al Pleno la
adopción del siguiente Acuerdo:

2º. No obstante los citados reparos, con la finalidad de evitar el perjuicio de los
terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto o
sin causa de ésta, se aprueba el reconocimiento extrajudicial de los créditos 4/2015
(expte. 1365/2015) correspondientes a los gastos del actual ejercicio que se detallan a
continuación con cargo a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto 2015 que
igualmente se indican, por un importe total de 27.958,09 euros:
Nº de
regis
tro
SICA
LWIN

Fec
ha

Nº de
factu
ra

Fech
a
factu
ra

Import Tercero
e
Total

Texto Explicativo

Aplicación
presupuest
aria
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Reparo y motivo
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1º. Tomar conocimiento de los reparos efectuados por el Secretario-Interventor
referentes a facturas incluidas en el presente expediente, cuya identificación y motivos
se detallan en el apartado siguiente, así como de los reparos núm. 168/2015 y
169/2015, ambos de fecha 3 de diciembre, referidos en los antecedentes del presente
acuerdo.

F/201
5/926

03/0
6/20
15

A/15
0164

02/06
/2015

105,27 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARAR AIRE
ACONDICIONADO DESPACHO
SECRETARIO (NO EXISTEN
RECAMBIOS)

920

21209

Núm.
123/20
15, de
30 de
septie
mbre

F/201
5/928

03/0
6/20
15

A/15
0167

02/06
/2015

150,38 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARAR LUCES ESCALERAS
DEL AYUNTAMIENTO

920

21209

Núm.
125/20
15, de
30 de
septie
mbre

F/201
5/929

03/0
6/20
15

A/15
0166

02/06
/2015

1354,7 ELECTRI
8 CAS
SERPORT
, S.L.

MONTAR Y DESMONTAR TOLDO,
ENCHUFES Y LUZ EN SANT
ANTONI LA BASSETA

338

22609
04

Núm.
126/20
15, de
30 de
septie
mbre

F/201
5/931

03/0
6/20
15

A/15
0169

02/06
/2015

553,19 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPASAR ALUMBRADO
PÚBLICO: C/ LA TANCA, C/
PORTALET, C/ SANT ANTONI,
AVDA. BARCELÓ , C/ PASEO, C/
ARC

165

21003

Núm.
127/20
15, de
30 de
septie
mbre

F/201
5/959

09/0
6/20
15

A-17
5

31/05
/2015

3347,0 RECIPLA
6 SA,
RECICLA
DOS DE
RESIDUO
S LA
PLANA,
S.A.

ELIMINACIÓN RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y
VOLUMINOSOS - MAYO 2015

162
3

22700
02

Núm.
128/20
15, de
30 de
septie
mbre

F/201
5/964

10/0
6/20
15

PEDI
DO
2154
1409
64

03-06
-2015

96,00 ESTHER
NIELFA
GARCÍA

COMPRA UNA GORRA ANTIGUA
DE CARTERO PARA MOSTRA
1900

432

22609

Núm.
141/20
15, de
10 de
novem
bre
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Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Factura
por
la
eliminación
de
residuos
sólidos
urbanos, que debe
se asumida por el
Consorcio
Plan
Zonal
Residuos
Zonas II, IV y V,
vulnerándose
el
artículo 110.2 RDL
781/1986, de 18 de
abril.
La documentación
adjunta al suplido
presentado no reúne
los
requisitos
exigidos por la Base
24.7 de las Bases
de Ejecución del
Presupuesto.
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F/201
5/968

10/0
6/20
15

60

10/06
/2015

1539,0 ARMAND
8 O MARZÁ
ANDREU

REPARAR BOMBA RIEGO Y
ARREGLAR RIEGO PISICINA Y
ADQUISICIÓN BOMBA
COMPLETA PARA AGUA PISCINA

F/201
5/973

11/0
6/20
15

27

11/06
/2015

1504,6 HIJOS DE
6 VTE.
CASTILLO
GIL, S.L.

TRABAJOS REALIZADOS EN
VESTUARIO Y ACCESOS

342

21200

Núm.
133/20
15, de
1
de
octubre

F/201
5/986

17/0
6/20
15

96

17/06
/2015

60

HOTEL-R
ESTAURA
NTE EL
RULLO,
C.B.

ALOJAMIENTO 2 Y 3.04.15 DEL
POLICÍA LOCAL ( SEMANA
SANTA)

920

22699

Núm.
130/20
15, de
30 de
septie
mbre.

F/201
5/988

17/0
6/20
15

137

17/06
/2015

30

HOTEL-R
ESTAURA
NTE EL
RULLO,
C.B.

ALOJAMIENTO DE UNA
PERIODISTA SUECA EL 01.05.15
- MOSTRA 1900

432

22602
00

Núm.
132/20
15, de
30 de
septie
mbre.

F/201
5/105
3

07/0
7/20
15

16

24/05
/2015

18

ESTHER
MOLES
MATEU RESTAUR
ANT EL
RULLO

COMIDA POLICÍA LOCAL EL
24/05/15 ELECCIONES
MUNICIPALES

920

22699

Núm.
134/20
15, de
1
de
octubre
.

F/201
5/106
0

09/0
7/20
15

A-20
5

30/06
/2015

ELIMINACIÓN RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS MES DE
JUNIO 2015

162
3

22700
02

Núm.
135/20
15, de
1
de
octubre

3304,7 RECIPLA
6 SA,
RECICLA
DOS DE
RESIDUO
S LA
PLANA,
S.A.

Núm.
129/20
15, de
30 de
septie
mbre
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Factura
por
actuaciones en las
instalaciones de la
piscina
municipal
vulnerando
la
Cláusula 16ª del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares.
Perjuicio económico
para la Corporación.
Factura
por
actuaciones en las
instalaciones de la
piscina
municipal
vulnerando
la
Cláusula 16ª del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares.
Perjuicio económico
para la Corporación.
Factura
correspondiente al
alojamiento
i/o
manutención
de
personal municipal
por
servicios
prestados en el
municipio,
contraviniéndose el
artículo
3.1
RD
462/2002, de 24 de
mayo.
Factura
correspondiente al
alojamiento
i/o
manutención
de
personal
no
municipal,
contraviniéndose la
base 50 de las
Bases de Ejecución
del
Presupuesto
2015.
Factura
correspondiente al
alojamiento
i/o
manutención
de
personal municipal
por
servicios
prestados en el
municipio,
contraviniéndose el
artículo
3.1
RD
462/2002, de 24 de
mayo.
Factura
por
la
eliminación
de
residuos
sólidos
urbanos, que debe
se asumida por el
Consorcio
Plan
Zonal
Residuos
Zonas II, IV y V,
vulnerándose
el
artículo 110.2 RDL
781/1986, de 18 de
abril.
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F/201
5/107
3

14/0
7/20
15

J/28

12/07
/2015

387,2

F/201
5/107
4

15/0
7/20
15

A/15
0190

13/07
/2015

F/201
5/107
5

15/0
7/20
15

A/15
0191

F/201
5/121
3

07/0
8/20
15

F/201
5/124
4

F/201
5/124
5

IRENE
ALBERT
BARREDA

TRABAJOS JARDINERÍA EN
PISICNAS EL 11.06.15 Y EL
03.07.15 Y CAMPO DE FÚTBOL
24.06.15

171

22700
05

Núm.
136/20
15, de
1
de
octubre

152,27 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

2 FOCOS PATIO DEL COLEGIO
PARA CAMPUS DE VERANO

321

21201

Núm.
137/20
15, de
1
de
octubre

13/07
/2015

604,98 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARAR ALUMBRADO
165
PÚBLICO: C/ AGUILERA CERNI,
22 - PASEO, 85 - 70, - C/ LA FONT,
68 - C/ COLÓN, 1 - C/ SANT
MIQUEL, 43

21003

Núm.
138/20
15, de
1
de
octubre

A-23
4

31/07
/2015

4257,9 RECIPLA
SA,
RECICLA
DOS DE
RESIDUO
S LA
PLANA,
S.A.

ELIMINACIÓN RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y
VOLUMINOSOS - JULIO 2015

162
3

22700
02

Núm.
143/20
15, de
10 de
noviem
bre

17/0
8/20
15

A/15
0217

07/08
/2015

217,8

CERTIFICADO ELÉCTRICO PL.
LA FONT 31/07/15 AL 24/08/15

338

22609
04

Núm.
146/20
15, de
11 de
noviem
bre

17/0
8/20
15

A/15
0218

07/08
/2015

666,47 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

CUOTA MANTENIMIENTO
ALUMBRADO 3T/2015

165

21003

Núm.
145/20
15, de
10 de
noviem
bre

ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.
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Factura
por
actuaciones en las
instalaciones de la
piscina
municipal
vulnerando
la
Cláusula 16ª del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares.
Perjuicio económico
para la Corporación.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Factura
por
la
eliminación
de
residuos
sólidos
urbanos, que debe
se asumida por el
Consorcio
Plan
Zonal
Residuos
Zonas II, IV y V,
vulnerándose
el
artículo 110.2 RDL
781/1986, de 18 de
abril.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
duración
de
los
contratos menores,
vulnerando art. 23.3
TRLCSP.
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F/201
5/124
6

17/0
8/20
15

A/15
0219

07/08
/2015

309,58 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

MONTAR ENCHUFES BARRA Y
LUCES, DESMONTAR FAROLA
EN PL. LA TANCA PARA FIESTAS

338

22609
04

Núm.
147/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/124
7

17/0
8/20
15

A/15
0220

07/08
/2015

335,11 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARAR FOCOS EN
POLIDEPORTIVO Y FAROLAS
EXTERIORES

342

21200

Núm.
148/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/124
8

17/0
8/20
15

A/15
0221

07/08
/2015

439,92 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARAR AVERÍAS
DIFERENCIAL ALUMBRADO
PÚBLICO EN:
C/MESÓN-BOTERA, C/ LA FONT,
C/MESÓN, 16 , C/ LA FONT, 72

165

21003

Núm.
149/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/124
9

17/0
8/20
15

A/15
0222

07/08
/2015

115,98 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARAR AVERÍA
APARCAMIENTO CAMPO DE
FÚTBOL

165

21003

Núm.
150/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/125
0

17/0
8/20
15

A/15
0223

07/08
/2015

756,99 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

REPARACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO: C/TORRETA 1, C/
SANT RAMON 11, C/ LA FONT 66,
C/ SANT ANTONI FRENTE 16.

165

21003

Núm.
151/20
15, de
11 de
noviem
bre
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Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
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F/201
5/138
9

09/0
9/20
15

1

30/08
/2015

568,5

GUSTAVO
MALLASÉ
N FORÉS

ENTRADAS A LA PISCINA
MUNICIPAL: ESCOLA D'ESTIU,
CAMPUS HOCKEY, CAMPUS
TAEKWONDO

920

22699

Núm.
155/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/139
2

09/0
9/20
15

22

15/08
/2015

484

ESTHER
MOLES
MATEU RESTAUR
ANT EL
RULLO

MERIENDA TARDE DE TOROS ,
COMIDAS Y CENAS DEL POLICÍA
LOCAL DURANTE LAS FIESTAS

338

22609
04

Núm.
156/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/140
3

10/0
9/20
15

204

10/09
/2015

210

HOTEL-R
ESTAURA
NTE EL
RULLO,
C.B.

ALOJAMIENTO DEL POLICÍA
LOCAL DURANTE LAS FIESTAS
DE AGOSTO 2015

338

22609
04

Núm.
157/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/141
0

15/0
9/20
15

A/15
0245

10/09
/2015

329,01 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PÚBLICO: C/ PASEO, 105 - CAMÍ
SERRA, 40 - C/ PASEO, 70 - C/ LA
FONT, 98

165

21003

Núm.
158/20
15, de
11 de
noviem
bre

F/201
5/141
1

15/0
9/20
15

A/15
0246

10/09
/2015

383,56 ELECTRI
CAS
SERPORT
, S.L.

MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PÚBLICO: C/ REI EN JAUME, C/
LA TANCA, C/ SANT MIQUEL 68 ,
JARDÍN LOCAL JUBILADOS

165

21003

Núm.
159/20
15, de
11 de
noviem
bre
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Pago
por
el
Ayuntamiento de las
entradas a la piscina
municipal de escola
d'estiu, hockey y
taekwondo
vulnerando
las
Cláusulas
Decimosexta,
Decimoséptima del
Pliego reguladora de
la concesión de la
piscina municipal, el
art.
3
de
la
Ordenanza
fiscal
reguladora de la
Tasa por utilización
de las instalaciones
deportivas
municipales.
Factura
correspondiente a la
manutención
de
personal municipal
por
servicios
prestados en el
municipio,
contraviniéndose el
artículo
3.1
RD
462/2002, de 24 de
mayo.
Factura
correspondiente al
alojamiento
de
personal municipal
por
servicios
prestados en el
municipio,
contraviniéndose el
artículo
3.1
RD
462/2002, de 24 de
mayo.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
Se
rebasan
los
límites máximos de
importe y duración
de los contratos
menores,
además
de fraccionamiento
del
objeto
del
contrato, vulnerando
los artículos 23.3,
86.2
y
138.3
TRLCSP.
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F/201
5/142
5

21/0
9/20
15

1

13/08
/2015

F/201
5/143
8

26/0
9/20
15

A
264

12/08
/2015

F/201
5/144
5

29/0
9/20
15

J/39

31/08
/2015

363

MARÍA
ISABEL
PALLARÉ
S
ALBALAT

5 CAÑAS PLATA Y 1
PENDIENTES DE PLATA

920

22601

Núm.
162/20
15, de
11 de
noviem
bre

5022,2 RECIPLA
4 SA,
RECICLA
DOS DE
RESIDUO
S LA
PLANA,
S.A.

ELIMINACIÓN RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DEL MES
DE AGOSTO 2015

162
3

22700
02

Núm.
163/20
15, de
11 de
noviem
bre

290,4

CORTAR CÉSPED EN PISICINA
(21.07.15 Y 07.08.15) Y EN EL
CAMPO DE FÚTBOL (07.08.15)

171

22700
05

Núm.
164/20
15, de
11 de
noviem
bre

IRENE
ALBERT
BARREDA

Gastos que no se
ajustan
a
los
requisitos de las
atenciones
protocolarias
y
representativas
establecidos en la
Base 25.6 de las
Bases de Ejecución
del
Presupuesto
2015.
Factura
por
la
eliminación
de
residuos
sólidos
urbanos, que debe
se asumida por el
Consorcio
Plan
Zonal
Residuos
Zonas II, IV y V,
vulnerándose
el
artículo 110.2 RDL
781/1986, de 18 de
abril.
Factura
por
actuaciones en las
instalaciones de la
piscina
municipal
vulnerando
la
Cláusula 16ª del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares.
Perjuicio económico
para la Corporación.

27958,
09

4º. Aprobar igualmente el reconocimiento con cargo a la aplicación presupuestaria
231.480.00 de las obligaciones que para el Ayuntamiento resultan del Convenio
suscrito con la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
COCEMFE-Castellón, por el que se le concedía una subvención de 3.000 euros, dado
que ha sido correctamente justificada tal subvención.
5º. Ordenar el pago de los gastos incluidos en el presente expediente referidos en los
apartados 2, 3 y 4 anteriores.
Vilafamés, a la fecha de la firma
El Alcalde,
(Documento firmado electrónicamente)
Abel Ibáñez Mallasén”
Obert el debat de l'assumpte, el Sr. Secretari explica que l'expedient consta d'una sèrie
Ajuntament de Vilafamés
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3º. Aprobar el reconocimiento con cargo a la aplicación presupuestaria 338.480.01 de
las obligaciones que para el Ayuntamiento resultan del Convenio suscrito con la
Associació La Roca en lo referente a la subvención del ejercicio 2015, por importe de
15.285,52 euros, dado que ha sido justificada la realización de las actuaciones
previstas en el citado convenio.

Ajuntament de Vilafamés
de factures amb informes d'objeccions per la seua part i el pagament a l'A.C. La Roca i
Cocemfe, també amb objeccions pels motius que ja són coneguts. Destaca igualment
que hi ha quatre factures, relatives a serveis prestats en les instal·lacions de la piscina
municipal, respecte de les quals s'informa que hi ha perjudici econòmic per a la
Corporació.
Sotmesa a votació la proposta d'acord presentada, 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.
21.3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESTABLIMENT DE DIES ADDICIONALS DE
PERMÍS PER ASSUMPTES PARTICULARS I DE VACANCES PER ANTIGUITAT.
Es ret compte de la proposta d'acord de l'Alcaldia que es transcriu:
“Visto lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por
el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y
de estímulo a la economía, conforme al cual:

Uno. Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como sigue:
«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
k) Por asuntos particulares, seis días al año.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente
redacción:
«Disposición
antigüedad.

adicional

decimocuarta.

Permiso

por

asuntos

particulares

por

Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de
permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»
Ajuntament de Vilafamés
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“Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en los siguientes términos:
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Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.
Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días
adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los
funcionarios públicos.»”
Visto lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 10/2015,
de 11 de septiembre, conforme a la cual “El permiso a que hace referencia el artículo
2.Dos de este Real Decreto-ley será de aplicación en la Administración General del
Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes'”
Visto lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 10/2015, de
11 de septiembre, conforme a la cual “En la Administración General del Estado,
organismos y entidades vinculados o dependientes, en el supuesto de haber
completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá
derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
- Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
- Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
- Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
- Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles”.

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Establecer para el personal empleado al servicio del Ayuntamiento de
Vilafamés dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto
trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido
a partir del octavo, pudiéndose disfrutar hasta el 31 de marzo de 2016 en caso
necesario y para no perjudicar al servicio.
SEGUNDO- Establecer para el personal empleado al servicio del Ayuntamiento de
Vilafamés hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del
tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos, de la siguiente manera,
pudiéndose disfrutar hasta el 31 de marzo de 2016 en caso necesario y para no
perjudicar al servicio:
- Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
– Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
– Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
Ajuntament de Vilafamés
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Vistas las conversaciones mantenidas con los representantes sindicales de este
Ayuntamiento para que fuese de aplicación a los empleados públicos de Ayuntamiento
de Vilafamés lo recogido en las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real
Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, pudiendo disfrutarse hasta el día 31 de
marzo de 2016 en caso necesario para no perjudicar al servicio.
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- Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.”
Sotmesa a votació la proposta d'acord presentada, 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.

21.4. RETRE COMPTE DE L'INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR RELATIU A
RESOLUCIONS I ACORDS CONTRARIS A OBJECCIONS.

«En cumplimiento del artículo 218 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, que establece que “El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas
las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos.”, se informa de que por la Alcaldía se han dictado las siguientes
Resoluciones contraviniendo los reparos formulados que se refieren a continuación,
haciendo constar expresamente que no se da cuenta de aquellos reparos formulados
en procedimientos cuya competencia corresponde al Pleno, o bien cuando éste haya
conocido de los mismos con motivo de la inclusión de los gastos reparados en un
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos o en un expediente de
reconocimiento de obligaciones indebidamente adquiridas correspondientes al
ejercicio en curso:
REPARO

MOTIVO DEL REPARO

Núm. 40/2015, de 18 de
mayo

Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación

Núm. 41/2015, de 18 de
mayo

RESOLUCIÓN CONTRARIA
AL REPARO EFECTUADO
Resolución núm. 2015-399, de
19 de mayo

Resolución núm. 2015-398, de
19 de mayo
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Es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de 3 de desembre de 2015, que a
continuació és transcriu:
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Núm. 86/2015, de 22 de
junio

Núm. 87/2015, de 26 de
junio

Núm. 88/2015, de 6 de
julio

Núm. 121/2015, de 5 de
agosto

Núm. 122/2015, de 8 de
septiembre

Núm. 139/2015, de 6 de
octubre

Núm. 165/2015, de 18 de
noviembre

Núm. 166/2015, de 25 de
noviembre

Resolución núm. 2015-466, de
10 de junio

Resolución núm. 2015-484, de
23 de junio

Resolución núm. 2015-507, de
27 de junio

Resolución núm. 2015-524, de
6 de julio

Resolución núm. 2015-624, de
5 de agosto

Resolución núm. 2015-666, de
8 de septiembre

Resolución núm. 2015-744, de
6 de octubre

Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 19 de noviembre
de 2015.

Resolución núm. 2015-852, de
27 de noviembre
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Núm. 85/2015, de 5 de
junio

laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de comunicación al Ministerio de Hacienda
de las líneas fundamentales del presupuesto
2016 del Museu d'Art Contemporani de forma
consolidada
junto
con
las
del
propio
Ayuntamiento, contraviniéndose los artículos
27.2 de la LOEPSF y 5 y 15.1 a) de la Orden
HAP/2105/2012.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
Falta de competencia municipal para suscribir el
convenio relativo al transporte del alumnado de
“El Rinconet”, por haber sido delegadas en la
Mancomunitat Plana Alta las competencias en
materia de servicios sociales, por lo que se
vulnera el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Falta de acreditación de las necesidades urgentes
e inaplazables que justificarían la contratación
laboral temporal, vulnerando el art. 21.Dos de la
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
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Lo que se informa a los efectos de que por el Sr. Alcalde, vistas sus atribuciones para
formar el orden del día del Pleno, se incluya en el orden del día del próximo Pleno
ordinario.
Vilafamés, a la fecha de la firma
El Secretario-Interventor,
(Documento firmado electrónicamente)
Agustí Peris Leonisa»
La Corporació acorda donar-es per assabentada de l'informe del Secretari-Interventor
transcrit més amunt.

21.5. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA I TRIEM VILAFAMÉS –
COMPROMÍS PER A AUGMENTAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DELS PLANS
PROVINCIALS D'OBRES I SERVEIS.

El Sr. Trilles llig la moció que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA i TRIEM VILAFAMÉS-COMPROMÍS
DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS per a AUGMENTAR LA PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA DELS PLANS PROVINCIALS D’OBRES I SERVEIS (PPOYS)
MOCIÓ
del

TRIEM

Sergi Trilles Oliver, portaveu del Grup Municipal del PSPV de l’Ajuntament de
Vilafamés.
Longi Gil Puértolas, portaveu adjunt del Grup
VILAFAMÉS-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vilafamés.

Municipal

del

TRIEM

Lluís Torlà Tena, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSPV de l’Ajuntament de
Vilafamés.

a l'empara del que preveu l'art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de
resolució per incloure a l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es
convoque, per al seu debat i votació.
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Pablo
Juan
Verdoy,
portaveu
del
Grup
Municipal
VILAFAMÉS-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vilafamés.
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Proposta dels grups municipals del PSPV i TRIEM VILAFAMÉS-COMPROMÍS de
l'Ajuntament de Vilafamés per augmentar la partida pressupostària dels Plans
Provincials d'Obres i Serveis.

Els Plans Provincials d'Obres i Serveis (PPOYS), són l'única línia reglada, objectiva i
equitativa d'inversions de les Diputacions per als municipis. Per això, aquests plans
haurien de ser un reforç més important per als ajuntaments. Cal recordar que una part
dels fons destinats als POYS els aporta el Govern Central, i són les diputacions les
encarregades de gestionar-los.
En els últims anys, hem vist com la Diputació Provincial de Castelló ha realitzat
importants retallades a les quantitats que reben els ajuntaments. Unes retallades de
fins al 60% en el total de la quantitat pressupostada, i que fa que la inversió se situe
en les quantitats de la dècada dels 90.
Les entitats locals en general, no es troben en una situació econòmica pròspera, i la
Diputació Provincial hauria col·laborar de forma reglada, objectiva i efectiva amb els
municipis.
La Diputació realitza la recaptació d'impostos municipals de la pràctica totalitat dels
municipis de la provincia que són la font d'ingressos de la Diputació. Es dona el cas,
impostos que recapta la Diputació Provincial pel servei en aquests municipis.
Costa d’entendre i d’explicar com una Diputació que presumeix d'un arqueig de caixa
de 38.600.000 euros en líquid disponible a l'inici de la legislatura, segons el
vicepresident Miguel Barachina, retalla les aportacions als ajuntaments. Tot i que els
POYS són la partida reglada més important de la qual disposen els Ajuntaments per a
realitzar les obres necessàries als seus municipis
Per tot el que hem exposat es presenta a debat i votació el següent acord:
PRIMER. Instar al president de la Diputació Provincial de Castelló a incrementar, en el
pressupost de la Diputació Provincial per a l'exercici 2016, la partida destinada als
Ajuntament de Vilafamés
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en nombroses ocasions que la quantitat subvencionada en els POYS és inferior als
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POYS un 60%, percentatge que correspon a la rebaixa realitzada el 2012 i posteriors.
Incrementant els fons destinats a cada municipi de la província a través dels Plans
Provincials d'Obres i Serveis un 60%.
SEGON. Donar trasllat d'aquest acord a tots el grups polítics amb representació a la
Diputació Provincial.
Vilafamés, 3 de desembre de 2015
Signatures il·legibles”
Obert el debat de l'assumpte, intervé el Sr. Pons manifestant que els membres del
grup popular votaran a favor perquè entenen que l'aportació dels PPOiS, si és més
elevada, és millor per al municipi. També fa constar que a banda dels PPOiS, la
Diputació aportarà per a les dues obres més importants del proper exercici, que són, la
canalització des de la depuradora del poble al polígon industrial, 400.000 euros i per a
l'alberg municipal, 198.000 euros.
Seguidament, intervé el Sr. Juan dient que encara que l'obra de la depuradora siga
important pel seu import, per als membres de l'equip de govern, les obres més
importants són altres, per exemple, educació o pobresa tecnològica. També comenta
que estan en tràmit altres ajudes que potser seran superiors econòmicament i
importants per a la població.
El Sr. Alcalde puntualitza que no es poden fer sempre grans inversions, però la
subvenció pels PPOiS sí que es rep cada any i si es pot augmentar al doble serà molt
bo per al municipi.

Seguidament, el Sr. Trilles recolza l'esmentat pel Sr. Juan dient que els PPOiS són una
forma equitativa de repartir subvencions, mentre que els convenis singulars se signen
amb els municipis que van en la mateixa línia que la Diputació, com són el cas de Vall
d'Alba o Sant Joan de Moró.
Sotmesa a votació la moció presentada, 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
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Replica el Sr. Pons manifestant que la seua justificació a la votació està clara i que
tothom l'ha entesa.

Ajuntament de Vilafamés
Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que es poguera
interposar.
21.6. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA I TRIEM VILAFAMÉS –
COMPROMÍS DE SUPORT A LA ILP DE PRESTACIÓ INGRESSOS MÍNIMS.
El Sr. Torlá llig la moció que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA i TRIEM VILAFAMÉS-COMPROMÍS
DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS DE SUPORT A LAILP DE PRESTACIÓ
INGRESSOS MÍNIMS
Pablo
Juan
Verdoy,
portaveu
del
Grup
Municipal
VILAFAMÉS-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vilafamés.

del

TRIEM

Sergi Trilles Oliver, portaveu del Grup Municipal del PSPV de l’Ajuntament de
Vilafamés.
Longi Gil Puértolas, portaveu adjunt del Grup
VILAFAMÉS-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vilafamés.

Municipal

del

TRIEM

Lluís Torlà Tena, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSPV de l’Ajuntament de
Vilafamés.
en nom i representació seua, i a l’empara del que estableix la normativa aplicable, per
raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat, la següent

La crisi econòmica ha posat de manifest la incapacitat que té el sistema actual de
prestacions, per atendre la creixent demanda de protecció social en col·lectius que no
troben una adequada cobertura en l’esquema tradicional.
La taxa de desocupació es manté al voltant del 23%, el doble si parlem de joves, i 5
milions i mig de persones que, volent treballar, no troben ocupació. Malgrat això, la
taxa de cobertura s’ha reduït 24 punts percentuals (del 80% en l'inici de la crisi al 53%
actual). A més, hem de tenir en compte que en el model de protecció actual, qui mai
ha tingut ocupació no té dret reconegut a aquest tipus de protecció.
L’EPA arreplega un increment gradual i continuat del nombre de llars en les quals cap
dels seus membres percep rendes laborals (salari, pensió, prestació per desocupació
o subsidis). Actualment prop d'1,5 milions de persones estan en aquesta situació.
Al costat del col·lectiu de persones sense ingressos, s’ha identificat un altre amb
ingressos molt baixos, el de “treballadors i treballadores pobres”. Són persones amb
ocupació precària i sous molt baixos, que entren i ixen del mercat laboral. Per als
quals, l’actual estructura de protecció social no garanteix renda suficient. L'Enquesta
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MOCIÓ

Ajuntament de Vilafamés
de Qualitat de Vida indica que un 6,2% de la població es troba en aquesta situación
(2,8 milions de persones).
És, per tant, evident que necessitem reforçar el nostre sistema de protecció social
tradicional, la prioritat del qual ha de ser cobrir les llacunes existents.
D'aquesta realitat naix la proposta d’ILP sobre Prestació d'Ingressos Mínims que des
de CCOO i UGT es llança a l’àmbit estatal amb l’objectiu de generar una nova
prestació com a dret subjectiu per a les persones més vulnerables. Una ajuda que
podria beneficiar unes 240.000 persones al País Valencià i a més de dos milions en el
conjunt de l'Estat.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:

1.- Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestació de Renda Mínima
impulsada per CCOO i UGT.
2.- Donar suport i facilitar als sindicats impulsors de la ILP el procés de recollida de
signatures de les persones del municipi.
3.- Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació
ordinàries que disposa l'Ajuntament.
4.- Enviar còpia d’aquest acord a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa
Popular de Prestació de Renda Mínima a les adreces de correu electrònic següents:
politicasocial@pv.ccoo.es i psocial@pv.ugt.org

Signatures il·legibles”
Sotmesa a votació la moció presentada, 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.
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Vilafamés, 3 de desembre de 2015
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21.7. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA I TRIEM VILAFAMÉS –
COMPROMÍS PER A LA DEROGACIÓ LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER L'AUTONOMIA LOCAL I LA
SUFICIÈNCIA FINANCERA.
El Sr. Gil llig la moció que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS SOCIALISTA i TRIEM VILAFAMÉS-COMPROMÍS
DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS per a la DEROGACIÓ LLEI DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILIDAD DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER
L'AUTONOMIA LOCAL I LA SUFICIÈNCIA FINANCERA.
Pablo
Juan
Verdoy,
portaveu
del
Grup
Municipal
VILAFAMÉS-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vilafamés.

del

TRIEM

Sergi Trilles Oliver, portaveu del Grup Municipal del PSPV de l’Ajuntament de
Vilafamés.
Longi Gil Puértolas, portaveu adjunt del Grup
VILAFAMÉS-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vilafamés.

Municipal

del

TRIEM

Lluís Torlà Tena, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSPV de l’Ajuntament de
Vilafamés en nom i representació seua, i a l’empara del que estableix la normativa
aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat, la
següent
MOCIÓ
L'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 29 de desembre, de Racionalització i
jurídic, organitzatiu i economicofinancer de les Entitats Locals.
La seua aplicació en l'Administració Local de la Comunitat Valenciana, ha posat de
manifest el desconeixement del legislador estatal de la realitat municipal, d'ací la forta
contestació municipalista a la posada en marxa de la Llei, per suposar un
deteriorament al model territorial local i, sobretot un menyspreu a l'Autonomia Local
reconeguda per la Constitució.
El Govern Central ha legislat d'esquena a l'àmbit local, no ha volgut entendre quins
són els servicis que realment prestem els ajuntaments, i els quals tenim necessitat de
prestar, com a administració més pròxima al ciutadà.
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Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), ha suposat un canvi radical en el marc

Ajuntament de Vilafamés
Sense cap dubte la LRSAL ha debilitat la gestió municipal i l'autogovern local per a
aconseguir una pretesa eficiència financera. El legislador estatal ha debilitat la
Institució Local amb un argument d'eficiència, sense tindre en compte els principis
constitucionals d'Autonomia Local.
A més, cada vegada és major la indignació del municipalisme pels vaivens
interpretatius del MHAP, ara al novembre 2015, afirma, que queden «suspesa» la seua
aplicació en matèria de servicis socials, salut i educació a una futura regulació del
finançament autonòmic i local.
No es pot legislar a colp de «Notes Explicatives» sobre una realitat municipal i trencar
els principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera. El posicionament
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies és reivindicar el respecte que
l'Administració Local es mereix, i en conseqüència el compliment de les regles de
l'Estat de Dret perquè els governs locals puguen actuar amb seguretat jurídica.
Reconeixem la voluntat municipalista del Govern de la Generalitat Valenciana, que
amb la publicació el passat 4 de setembre, del Decret Llei, de mesures urgents,
relatives a l'educació, salut i servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, va
garantir la continuïtat dels servicis públics relatius a educació, servicis socials i salut
per part dels municipis de la Comunitat Valenciana i va evitar una paràlisi en la seua

Sens dubte, és necessària una reforma, però una reforma institucional del Règim
Local requereix ple coneixement de l'efectiva situació de les circumstàncies
municipals, i en cap cas, ha d'obeir exclusivament a criteris financers que, segons
pareix, ha sigut l’única raó de fons que ha justificat la LRSAL.
Els Ajuntaments som, amb diferència, l'administració amb menor deute en el còmput
global. Eixe bon comportament hauria de ser tingut en compte per l'Estat i reduir les
rigideses que actualment limiten el sostre de gasto, la qual cosa permetria disposar de
més recursos per a emprar-los a impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació.
No obstant això el legislador estatal no ho ha fet, hi ha utilitzat únicament criteris
d'eficiència, sense tindre en compte els principis constitucionals d'Autonomia Local i
Ajuntament de Vilafamés
Plaça Ajuntament nº 1, Vilafamés. 12192 Castelló. Tel. 964329001. Fax: 964329286

Codi Validació: 3YNM6T7FXHTZAEGCNRF9MLW4A | Verificació: http://vilafames.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 80

prestació i un greu perjuí per a les persones.
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Suficiència Financera.
Les regles constitucionals les trenquen i se'ns exigeix eficiència, però no se'ns dota de
suficiència. Ja n’hi ha prou, cal escometre JA una reforma del finançament local. La
suficiència financera és el suport per al creixement i desenvolupament de
l'administració local, la capacitació perquè els Ajuntaments puguen prestar els servicis
públics amb immediatesa i proximitat, i puguen atendre les necessitats dels seus
ciutadans, els seus veïns, sense haver de deixar de prestar les seues competències ni
els seus servicis.
En la Comunitat Valenciana els municipis estem doblement infrafinançats. Necessitem
un sistema de Participació en els Tributs de l'Estat més estable en què s'eviten les
liquidacions negatives. Però, a més, l'administració local assumeix competències i
tasques que en molts casos no són de la seua competència però a les quals té
l'obligació moral de donar solució, i per un altre costat l’infrafinançament de la nostra
Comunitat ens afecta pel fet que arriben menys fons de l'autonomia per a
desenvolupar programes i inversions, que sens dubte, afecten les Entitats Locals.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
PRIMER. Exigir al Govern d'Espanya la immediata derogació de la Llei 27/2013, i a

SEGON. Instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local.
TERCER. Instar a les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a
aquesta moció per a aconseguir un compromís municipalista per a:



La derogació d'una Llei que atempta contra el principi d'Autonomia Local i,
sobretot, afecta els Servicis de proximitat que asseguren a les persones la
seua prestació en condicions d'igualtat.



Aprovació d'un nou model de finançament local.

QUART. Traslladar esta Moció a la Presidència del Govern d'Espanya, als grups amb
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impulsar immediatament una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local.
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representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, en els Corts Valencianes i a
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Vilafamés, 3 de desembre de 2015
Signatures il·legibles”

Sotmesa a votació la moció presentada, 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.

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.

22è. PRECS I PREGUNTES.
Intervé en primer lloc el Sr. Peris dient que desitja fer un agraïment als membres de
l'equip de govern, per reconsiderar que s'organitze la marxa a peu d'aquest any, atès
que en nota de premsa es va publicar que es considerava una situació absurda
l'organització de dues curses de muntanya, referint-se a la cursa dels Tres Cims
organitzada pel Club de muntanya de Vilafamés i comenta que des del punt de vista
esportiu, són dues proves totalment diferents.
Continua dient el mateix regidor que, com a promoció turística i la seua repercussió en
els comerços de Vilafamés, seria una llàstima perdre tant aquesta prova esportiva que
tan bona acollida ha tingut fins ara, com altres activitats i iniciatives que en el seu dia el
govern del partit popular va posar en marxa, com són les jornades gastronòmiques, el
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Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda aprovar la moció presentada.
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concurs de pintura ràpida, l'estiu cultural o la mostra de la vida tradicional 1900.
A continuació intervé el Sr. Torlá replicant que en cap moment s'ha manifestat per part
dels membres de l'equip de govern que siga un absurd fer la Marxa a peu, tot al
contrari, perquè és un èxit; el que seria absurd, comenta, és fer dues carreres similars
en el mateix mes, però no amb un espai de 2 o 3 mesos, que seria el més convenient
perquè hi haguera prou inscripcions.
Novament, el Sr. Peris insisteix en què es va publicar en nota de premsa i amb el
mateix argument anterior, afegint com a exemple les carreres realitzades recentment
en Borriol.
El Sr. Alcalde intervé explicant que, en un principi, es pretenia fer les dues carreres el
mateix dia, però com que la dels Tres Cims del Club de Muntanya és la primera edició,
s'ha preferit que aquesta fóra exclusiva per a no restar-li protagonisme, que en cap
moment s'ha pensat d'eliminar la Marxa a peu sinó de posposar-la, sent el dia més
convenient el 12 de desembre.
Seguidament, el Sr. Tena s'interessa pe la situació en què es troba la tramitació de
l'expedient sobre la implantació de la figura del defensor del veí, responent el Sr. Juan
que s'està recavant informació d'altres ajuntaments, per a fer la gestió de la manera
que més convinga al nostre municipi.

El Sr. Gil manifesta el desconeixement del tràmit esmentat per la Sra. Torlá, a la que li
agraeix que ho comunique i es mostra d'acord amb la iniciativa, manifestant que des
de l'equip de govern hi ha interés per millorar la imatge corporativa de l'Ajuntament i
per tant, es continuarà amb el tràmit del Reglament esmentat.
Continua la Sra. Torlá manifesta que en el seu moment, el Sr. Pons va aconseguir
l'aportació a l'Ajuntament des de la Diputació de carpetes i partitures de l'Himne a
Vilafamés, amb la intenció d' oferir-les als músics i alumnes de l'escola de música i
també DVD's de l'estrena de l'Himne, per a fer-los arribar a tots els veïns/nes del
poble, preguntant quan i com es té pensat d'entregar-los.
Contesta el Sr. Juan que des de l'equip de govern, han vist que estan en l'Ajuntament
tant les carpetes com els DVD's i que estan pensant quina seria la millor manera de fer
la distribució, tant als membres de la banda i escola de música com als veïns del
poble.
Finalment, la Sra. Torlá agraeix a l'equip de govern que s'haja tingut en compte la
moció presentada pel grup popular en la sessió plenària de 24 de setembre, sobre la
restricció de l'accés dels vehicles al casc antic, per a afavorir l'economia de les famílies
que han apostat per un negoci enfocat al turisme, millorant la tranquil·litat dels veïns i
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A continuació, la Sra. Torlá manifesta que a final de l'any passat, des de la regidoria de
cultura, es va començar el tràmit d'un Reglament Especial d'Honors i Distincions, el
qual estava pendent, a l'inici de la campanya electoral, de tramitar l'aprovació de
l'escut i bandera del municipi davant el Consell d'Heràldica. Realitza el prec de què es
reprenga la seua tramitació i, en el cas que ja siga així, pregunta en quina situació es
troba la gestió municipal al respecte.
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dels vianants. Comenta que des del grup popular se seguiran aportant propostes que
vagen en benefici del benestar general de la població.
Seguidament, intervé el Sr. Pons manifestant que amb relació a la solució trobada per
a la gestió del pàrquing a l'aire lliure vol fer un prec i al mateix temps una felicitació,
llegint el següent escrit:
«ACLARIMENTS A L'INICI DE LA SOLUCIÓ DEL PÀRQUING A L'AIRE LLIUDE
El 9 de febrer de 2015, José Francisco Pons Martínez amb els tècnics municipals, ens
vam reunir amb els tècnics de la Conselleria d'Urbanisme de Castelló on ens van
facilitar les tres alternatives urbanístiques per poder desenvolupar el PAI de la zona
afectada.
En primer lloc requeria un estudi de viabilitat que havien de redactar els tècnics
municipals i que del seu resultat es desprén:
1. En cas que fos positiu, es pot desenvolupar el PAI. En cas negatiu, hi ha dues
possibilitats. Una és marcar en la zona del pàrquing el requadre per poder iniciar un
pla parcial que delimitaria aqueixa zona per a l'ús del pàrquing amb les posteriors
expropiacions dels terrenys. L'altra solució és traslladar-lo a zona rústica.
2. Per la proximitat de les eleccions municipals i per la càrrega de treball dels tècnics
vam entendre que aquestes solucions s'havien de plasmar passades les eleccions,
independentment del resultat d'aquestes, perquè la solució al tema del pàrquing era
exclusivament tècnica (no política).

També ens consta que en l'última reunió entre equip de govern, tècnics municipals,
propietaris dels terrenys afectats junt els seus tècnics, es va instar a l'Ajuntament de
Vilafamés la possibilitat de plantejar un contracte d'arrendament entre els propietaris i
l'Ajuntament degut a l'inici de l'estudi de viabilitat. La Llei contempla que en un
procediment com aquest, en l'iniciar l'estudi de viabilitat, independentment del resultat
d'aquest estudi, es pot realitzar el contracte d'arrendament.
Aquesta proposta ha sigut estudiada pels tècnics municipals i és correcta. La qual
cosa ens dóna una alegria i satisfacció per haver trobat les dues parts una solució que
desbloqueja aquest problema.
És evident que la reunió realitzada en la Conselleria d'Urbanisme ha donat peu a l'inici
de la solució del problema del pàrquing.
Per aquest motiu volem felicitar als tècnics de la Conselleria i als municipals per haver
solucionat definitivament aquest problema.
Preguem que es faça arribar aquesta felicitació als tècnics municipals, als de la
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3. Ens consta que el nou equip de govern, en la proximitat de les festes patronals, va
remetre una carta als propietaris dels terrenys informant-los que si no volien que
s'aparcaren els vehicles en els seus terrenys els tancaren. Clarament indica que
l'equip de govern en eixe moment, no tenia la solució per als propietaris.
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Conselleria d'Urbanisme i als tècnics dels propietaris dels terrenys afectats.»
En relació al manifestat pel Sr. Pons, intervé seguidament el Sr. Juan explicant que en
la reunió que es va realitzar amb els propietaris dels terrenys, tècnics i advocats,
aquests es van quedar sorpresos de què el nou equip de govern desitjara parlar amb
ells. Continua dient que l'anterior equip de govern va fer el procediment al revés,
perquè els propietaris van aportar fotografies i actes notarials sobre la col·locació de
senyals de trànsit en els seus terrenys, sense haver-los avisat prèviament. Recalca
que parlant amb els propietaris és com s'ha de solucionar tot.
Replica el Sr. Pons dient que durant el govern del partit popular, les reunions amb els
propietaris han sigut moltes i es va tramitar una exempció en el pagament de l'IBI als
propietaris.
Es produeix una discussió sobre el tema i, finalment, el Sr. Alcalde manifesta que
actualment està realitzant-se l'estudi de viabilitat que seria vinculant en el cas de
desenvolupar-se el previst PAI en la zona.
A continuació, el Sr. Pons manifesta que vol fer un altre prec i llig el següent escrit:
«Aquest matí en el programa de la Cope dirigit pel nostre veí i amic Raul Puchol, hem
pogut escoltar a cadascun dels representants de l'equip de govern explicant la labor
que estan realitzant en cadascuna de les seues àrees.

Aquests programes que es van contractar per l'anterior equip de govern i que sempre
s'han destinat a la promoció de la Mostra Vilafamés 1900 i a les Jornades
Gastronòmiques, tenen com l'objectiu que siguen els empresaris locals que
col·laboren i patrocinen les jornades els que participen realitzant-los una entrevista,
amb
la
finalitat
de
promocionar
Vilafamés
i
els
seus
locals.
Entre el senyor alcalde i el regidor de turisme han dedicat 5 minuts a parlar de les
jornades gastronòmiques en una duració real del programa de 35 minuts. Aquesta
contractació és exclusiva per a fomentar les nostres jornades i no perquè l'equip de
govern utilitze 30 minuts d'aquest programa per a realitzar el seu propi «autobombo».
Recordem que és un espai publicitari contractat exclusivament per als nostres
empresaris locals i associacions que participen, que són els que col·laboren i
patrocinen
les
jornades
gastronòmiques.
Preguem al senyor alcalde que pose ordre en aquest tema i que no s'aprofiten d'una
publicitat destinada a promocionar el nostre poble i els nostres locals. Per a
promocionar el seu «autobombo» ja tenen altres mitjans des de la regidoria de
comunicació.
Moltes gràcies.»
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Aquest espai informatiu que forma part del contracte anual que realitza l'ajuntament
amb l'emissora Cope per a la promoció i difusió de totes les activitats que es realitzen
en el municipi, incloent-hi «cunyes» publicitàries per a promocionar el turisme i les
activitats culturals, esportives, festives etc. també inclou dos programes anuals.
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Seguidament el Sr. Gil comunica que els membres de l'equip de govern van acudir a la
convocatòria del periodista Raúl Puchol per a participar en el programa de ràdio i
contestar a les seues preguntes, amb la finalitat d'informar sobre les activitats i
gestions municipals.
Degut a l'ús de la paraula «autobombo», es produeix un debat entre el Sr. Pons i els
membres de l'equip de govern.
Finalment, el Sr. Alcalde manifesta que simplement és un acte de transparència,
perquè tots els veïns s'assabenten de les gestions municipals.
A continuació, el Sr. Pons intervé novament per a felicitar als membres del Club de
Muntanya de Vilafamés, per haver tingut el detall d'incloure a l'antic grup de govern en
la presentació de la samarreta.
Igualment el Sr. Alcalde mostra l'agraïment de l'equip de govern al Club i manifesta
que a petició d'ell, es va convidar també als regidors d'esports, tant a l'anterior, el Sr.
Ortega, com l'actual, el Sr. Torlà.
El Sr. Pons, atés que aquest Ple pot ser que siga l'últim de l'any, desitja a tots els
treballadors, equip municipal i veïns, uns bons Nadals.
I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les vint
hores cinquanta-cinc minuts del dia tres de desembre de dos mil quinze, del que, com
a Secretari, done fe.
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
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