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NOTES INFORMATIVES
Juan Albert
En aquest número ja es poden publicar dues actes més,
ja que estan definitivament
aprovades pel plenari de
l’Ajuntament.
Quedaran pendents
d’enguany, 2008.

les

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER L’AJUNTAMENT PLE EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 29 DE NOVEMBRE DEL 2007.
ASSISTENTS
SR. ALCALDE-PRESIDENT
D. JACOBO LUIS SALVADOR SERRET
SRS. REGIDORS:
GRUP JNP
D. GUSTAVO VIOL ZARAGOZÀ
D. JUAN JOSÉ SALES SALES
SRA. ESTEFANÍA MONTULL RODRIGO
D. HÉCTOR RIPOLLÉS GASCÓ
GRUP POPULAR
D. MIGUEL ZARAGOZÀ MUÑOZ
SRA. CRISTINA ORIENT JULIÁN
D. JUAN ZARAGOZÀ JULIÁN
D. ANDRÉS SALES MUÑOZ
SR. SECRETARI-INTERVENTOR
D. JOSÉ JUAN POZO RIVAS.
Reunits els senyors que es diu al marge, que suposen la
totalitat del Ple, a fi de celebrar Sessió Ordinària i pública, l’Ordre del dia de la qual se’ls ha notificat en legal
forma. En el Saló de Sessions d’este Ajuntament, en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Alcalde, D.
JACOBO LUIS SALVADOR SERRET, a les vint-i-una
hores i cinquanta-cinc minuts s’obri la Sessió per a tractar
del següent:
ORDRE DEL DIA
1r. APROVACIÓ DEL ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. El portaveu del Grup Popular Sr. Zaragozá
Muñoz demana que abans d’entrar a l’assumpte es done
compte de l’informe de Secretaria que es va demanar en el
Ple anterior, referent al desenvolupament dels debats dels
punts de l’ordre del dia.
Amb permís del Sr. Alcalde done lectura a l’informe, el
contingut literal del qual és:
El que subscriu, secretari-interventor d’aquest Ajuntament,
a petició del portaveu del Grup Popular en la sessió del Ple
de data 27 de setembre del 2007, referent al procediment

per al debat dels assumptes del Ple, emet el següent:
INFORME:
1/ La matèria ve regulada pel Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, que
en l’article 94 establix:
1. Si es promou debat, les intervencions seran ordenades per l’alcalde o president d’acord amb les regles següents:
a) Només podrà fer-se ús de la paraula amb l’autorització
prèvia de l’alcalde o president.
b) El debat s’iniciarà amb una exposició i justificació de
la proposta, a càrrec d’algun membre de la Comissió Informativa que l’haguera dictaminat o, en els altres casos,
d’algun dels membres de la corporació que subscriguen
la proposició o moció, en nom propi o del col·lectiu o òrgan municipal proponent de la mateixa.
c) A continuació, els diversos grups consumiran un primer torn. L’alcalde o president vetlarà perquè totes les
intervencions tinguen una duració igual.
d) Qui es considere al·ludit per una intervenció podrà
sol·licitar de l’alcalde o president que es concedisca un
torn per al·lusions, que serà breu i concís.
e) Si ho sol·licitara algun grup, es procedirà a un segon
torn. Consumit aquest, l’alcalde o president pot donar per
acabada la discussió, que es tancarà amb una intervenció del ponent en què breument ratificarà o modificarà la
seua proposta.
f) No s’admetran altres interrupcions que les del president
per a cridar a l’ordre o a la qüestió debatuda.
2. Els membres de la corporació podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per a plantejar una
qüestió d’ordre, invocant a este efecte la norma l’aplicació
de la qual reclama. El president resoldrà el que procedisca, sense que per aquest motiu s’entaule cap debat.
3. Els funcionaris responsables de la Secretaria i de la
Intervenció podran intervindre quan foren requerits pel
president per raons d’assessorament tècnic o aclariment
de conceptes. Quan els esmentats funcionaris entenguen
que en el debat s’ha plantejat alguna qüestió sobre la qual
puga dubtar-se sobre la legalitat o repercussions pressupostàries del punt debatut podran sol·licitar al president
l’ús de la paraula per a assessorar a la corporació.
En els paràgrafs b i c de l’apartat 1 està clarament regulat el procediment per al debat dels assumptes que es
tracten en el Ple.
Les Coves de Vinromà 23 d’octubre del 2007
El portaveu del Grup JNP diu que per a les votacions no és

