
Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària del dia 2 de 
maig de 2007, que s’expedeix als efectes de l'article 196.3 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

1.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL: 

La corporació s’assabenta de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència del núm. 
3851 al núm. 4060, ambdues inclusivament; i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions dels dies 18 i 27 de desembre de 2006, 2 i 8 de gener de 2007. 

2.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS: 

De conformitat amb el que estableix l'article 25 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, els ajuntaments han de formar les meses electorals mitjançant 
un sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que 
siguen menors de 65 anys i que sàpien llegir i escriure. 

3.-  PROGRAMA DE FESTES SANT PASQUAL 2007: 

L'Ajuntament en Ple, per catorze vots a favor dels grups municipals Popular i BNV, i set 
abstencions dels grups municipals Socialista i EU-L'Entesa, acorda aprovar el programa de 
festes en honor a Sant Pasqual, que tindran lloc durant el pròxim mes de maig de 2007. 

4.-  ASSUMPTES D'URGÈNCIA: 

4.1.- MODIFICACIÓ ACORD EXPEDIENT D'INICIACIÓ D'ACTIVITAT 
ECONÒMICA D'INTERMEDIACIÓ COMERCIAL EN EL SECTOR 
HORTOFRUCTÍCOLA I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ: 

L'Ajuntament en Ple, per dinou vots a favor corresponents als membres del Grup Popular, 
als membres presents del Grup Socialista, i del Grup BNV, i una abstenció d'EU-L'Entesa, 
acorda modificar l'apartat tercer de l'acord adoptat per aquest Ajuntament en la sessió 
celebrada el 30 d'octubre de 2006 en relació amb la participació de l'Ajuntament en la 
societat mercantil de responsabilitat limitada denominada SOLAES FRUITS, SOCIEDAD 
LIMITADA. 

4.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MORATÒRIA EN 
LES ACTUACIONS PÚBLIQUES AMB MOTIU DE LA PROXIMITAT DE LES 
ELECCIONS MUNICIPALS: 

Se sotmet a votació la urgència de la moció i es rebutja per onze vots en contra del Grup 
Popular, i deu vots a favor dels grups Socialista, BNV i EU-L'Entesa. 

  L'alcalde,     El secretari,   

Vila-real, 4 de juny de 2007 


