Ajuntament de Vilafamés

ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN
REGIDORS ASSISTENTS:
D. SERGIO TRILLES OLIVER
D. PABLO JUAN VERDOY
D. LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
D. JOSÉ FRANCISCO PONS MARTÍNEZ
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA
D. CARLOS PERIS SANAHUJA
NO ASSITEIXEN:
D. LLUÍS TORLÀ TENA
Dª MARÍA LUISA TORLÁ BARRACHINA

-

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

-

AJUNTAMENT PLE

-

PRIMERA CONVOCATÒRIA

-

DATA: 30 DE JUNY DE 2015

-

HORA CONVOCATÒRIA: 8:30 HORES.

-

LLOC: SALÓ DE PLENS DE L'AJUNTAMENT.

SECRETARI-INTERVENTOR:
D. AGUSTÍ PERIS LEONISA

Prèvia convocatòria a aquest efecte i comprovada per Secretaria l'existència del
quòrum necessari, el Sr. Alcalde va declarar oberta la sessió passant a conèixer-se del
següent
ORDRE DEL DIA
1º. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
2º. Nomenament de tresorer.
---------------------------------------------------------1º. CONÈIXER PEL PLE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS
PORTAVEUS.
Es ret compte de l'escrit presentat pel grup municipal de Triem Vilafamés - Compromís
el dia 22 de juny de 2015, registre d'entrada núm. 1715, pel grup municipal del
PSPV-PSOE el dia 25 de juny de 2015, registre d'entrada núm. 1745, i pel grup
municipal popular el dia 25 de juny de 2015, registre d'entrada núm. 1748, tots tres a
l'empara de l'article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, constituint-se els següents grups municipals:
- Grup Municipal Triem Vilafamés - Compromís: estarà integrat pels regidors D. Pablo
Juan Verdoy i D. Longinos Gil Puértolas. El portaveu titular del grup serà D. Pablo
Juan Verdoy y el portaveu adjunt serà D. Longinos Gil Puértolas.
- Grup Municipal del PSPV-PSOE: estarà integrat pels regidors D. Sergio Trilles Oliver i
D. Lluís Torlà Tena. El portaveu titular del grup serà D. Sergio Trilles Oliver i el suplent
D. Lluís Torlà Tena.
- Grup Municipal Popular: estarà integrat pels regidors D. José Francisco Pons
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ACTA
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Martínez, Dª María Luisa Torlá Barrachina, D. Andrés Tena Capdevila i D. Carlos Peris
Sanahuja. El portaveu titular del grup serà D. José Francisco Pons Martínez i el
suplent D. Carlos Peris Sanahuja.
La Corporació acorda donar-se per assabentada.
2º. NOMENAMENT DE TRESORER.
Es ret compte de la Proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 25 de juny de 2015, que a
continuació es transcriu:
“Atés que aquesta Corporació local està classificada com a Secretaria de classe
tercera i considerant que es va constituir el passat 13 de juny, després de les eleccions
locals del dia 24 de maig, deu procedir-se al nomenament de tresorer titular i suplent.
Atés que la Disposició derogatoria única f) de la Ley 7/2007, de 12 de abril (LEBEP),
entre d'altres, deroga l'art. 164.2 TRRL, que establia l'obligació de constituir fiança
abans d'entrar en possessió del lloc de tresorer, per la qual cosa cal considerar que
esta obligació està derogada.
Vist l'informe del Secretari-Interventor, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER. Nomenar al regidor de la Corporació Sergio Trilles Oliver, amb DNI
20487294K, per a exercir les funcions de Tresoreria en l'Ajuntament de Vilafamés
conforme el que es disposa en l'article 2 f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol.
El Regidor designat haurà d'acceptar el nomenament expressament, fent-se càrrec de
les seues funcions mitjançant la signatura de l'Acta d'Arqueig.

Correspondrà al tresorer suplent substituir al titular en la totalitat de les seues funcions
en casos d'absència, malaltia o impediment que impossibilite a aquest l'exercici dels
seus funcions.
El Regidor designat haurà d'acceptar el nomenament expressament,
TERCER. Comunicar als Bancs i Caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus
fons els nomenaments de tresorer titular i suplent.
En Vilafamés, a la data de la signatura.
L'Alcalde-President,
(Document signat electrònicament)
Signat: Abel Ibáñez Mallasén”
Sotmesa a votació la proposta d'acord de l'Alcaldia, resulta aprovada per unanimitat
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SEGON. Nomenar al regidor de la Corporació Lluís Torlà Tena, amb DNI 20482757S,
com a tresorer suplent de l'Ajuntament de Vilafamés conforme el que es disposa en
l'article 2 f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol.
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dels assistents.
A continuació, en compliment del que es disposa a l'apartat primer de l'acord, el Sr.
Trilles manifesta de forma expressa que accepta el nomenament com a tresorer de
l'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
Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, així
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que
es poguera interposar.
I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les vuit
hores trenta-cinc minuts del dia trenta de juny de dos mil quinze, del que, com a
Secretari, done fe.
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
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