
Extracte dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària i urgent del dia 
25 de juny de 2007, i que és expedit als efectes de l'article 196.3 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA: 

S'aprova per unanimitat. 

2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR: 

S'acorda per unanimitat l'aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter extraordinari 
el dia 16 de juny de 2007. 

3.- DACIÓ COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS: 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda quedar assabentat de la constitució dels grups 
polítics d'aquest Ajuntament, dels seus integrants i portaveus. 

4.- DACIÓ COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA SOBRE 
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, NOMENAMENT DE 
TINENTS D'ALCALDE I ATORGAMENT DE DELEGACIONS: 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda quedar assabentat de les resolucions de 
l'Alcaldia de 18 de juny de 2007, números 1905 i 1906, respectivament, sobre designació de 
membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde, la primera, i 
atorgament de delegació d'atribucions, la segona. 

5.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE: 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda fixar com a dia de celebració de les sessions 
ordinàries del Ple de l'Ajuntament l'últim dilluns de cada mes, i hora de celebració, les vint 
(20) hores.  

6.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS I EL SEU RÈGIM DE SESSIONS: 

Posada a votació la proposta d'Alcaldia de creació i composició de les Comissions 
Informatives, aquesta és aprovada per onze vots a favor del Grup Popular, i deu vots en 
contra, dels Grups Socialista i Bloc Nacionalista Valencià. 

7.- DETERMINACIÓ DE LES PLACES RESERVADES A PERSONAL EVENTUAL: 

Posada a votació la proposta d'Alcaldia de determinació de les places reservades a personal 
eventual, és aprovada per onze vots a favor del grup popular i deu vots en contra dels grups 
socialista i BNV. 

8.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DE MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ 

Feta la votació de la proposta d'Alcaldia de retribucions, assistències i indemnitzacions a 
membres de la corporació, és aprovada per onze vots a favor del Grup Popular i deu vots en 
contra, dels grups Socialista i BNV. 

L'alcalde,     El secretari,   

Vila-real, 7 de setembre de 2007 



 

 


