
3 NOTES INFORMATIVES

Juan Albert

Com podeu vore encara 
hi ha un retard important 
en l’aprovació d’actes, la 
qual cosa fa que només es 
puga publicar la del ple-
nari de febrer.

A vore si al mes de juliol 
es pot posar al dia aquesta informació municipal que 
també es pot veure a la web de l’Ajuntament, www.
lescovesdevinroma.es

ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN 
PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 13 DE 
FEBRER DE 2008.

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:
SRA. CRISTINA ORIENT JULIÁN
D. JUAN ZARAGOZÀ JULIÁN
D. ANDRÉS SALES MUÑOZ
SR. SECRETARI-INTERVENTOR:
D. JOSÉ JUAN POZO RIVAS
NO ASSISTEIX:
D. MIGUEL ZARAGOZÀ MUÑOZ  

Reunits  els regidors esmentats  en el Saló de Ses-
sions d’aquest Ajuntament, en primera convocatòria 

i sota  la  presidència del Sr. Alcalde, D. JACOBO 
LUIS SALVADOR SERRET, a fi de celebrar  sessió 
ordinària  i pública,  l’orde del dia de la qual se’ls 
ha notificat  en  legal forma, a les vint-i-una hores 
i trenta-cinc minuts s’obri la sessió per a tractar del 
següent:

ORDRE  DEL DIA

Abans de començar la sessió el Sr. Alcalde demana 
un minut de silenci per  la recent defunció d’En Ra-
miro Orient i Moliner, que va ser regidor d’aquest 
ajuntament.
1r. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. DOS DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES HOMOLOGA-
DES. S’explica al Ple que hi ha algunes incorreccio-
ns en el document que s’ha lliurat als regidors per 
error de l’arquitecte en la redacció, per la qual cosa 
es proposa deixar l’assumpte sobre la taula i tornar a 
estudiar-lo en una altra sessió.

Proposta que s’aprova per unanimitat. 

2n. APROVACIÓ D’ACLARIMENTS A LA IN-
TERPRETACIÓ DE LES NORMES SUBSI-
DIÀRIES. El  portaveu del grup JNP, Gustavo Viol 
Zaragozá, exposa que és un aclariment a l’article 4.8 
de les Normes Subsidiàries que fa referència al vo-
lum i forma dels edificis situats en Z0, Z1 i Z2. Acla-
riment respecte a les altures de careners, i de cornisa 
i sobre la volumetria. Que s’adjunta un esquema per a 
aclarir aquesta proposta, ja que l’article citat és difícil 
d’interpretar. La proposta d’aclariment és per a evitar 
males interpretacions. 

Gustavo Viol Saragossa, dóna lectura a la proposta 
d’aclariment redactada pels serveis tècnics munici-
pals. 

La portaveu suplent del grup popular Sra. Orient Ju-
lian diu que en este punt no es pot votar un aclariment 
a les normes subsidiaries que comporta l’atribució 
de nous drets a l’espai que conforma la coberta, ja 
que passa de ser baixcoberta a ser vivenda, que en 
els edificis plurifamiliars poden ser independents, 
encara que no es diga expressament, i això exigeix 
una modificació puntual del planejament i no sol un 
aclariment perquè axó implica una major edificabili-
tat, i si es fa una modificació puntual comporta més 
transparència i seguretat jurídica.


