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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 13 DE JUNY DE 2007 (19:30 h.)
=================================================================
ASSISTENTS
ALCALDE
REGIDORS:
En Joaquim Puig Ferrer
En Josep Manel Bordás Antolí
Na Mª Luz Blasco Querol
En Ernesto Blanch Marin
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Francisco Medina Candel
Na Rebeca Pérez Milián
Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
tretze de juny de dos mil set, a les dinou
hores i trenta minuts, les persones que
s’esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, a
l’objecte de procedir a la celebració de la
sessió extraordinària corresponent a
aquest dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA PLE ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les actes. No hi
havent cap objecció son aprovades per unanimitat l’acta de data 10-05-07.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ CONVENI MARC 22 DE MAIG DE 2007 PER
A L’IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA D’OFICINES INTEGRADES D’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ.- Coneix el Ple el Conveni Marc de 22 de maig de 2007, publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat núm. 5525, d’1 de juny de 2007, subscrit entre l’Administració
General de l’Estat i la Comunitat Valenciana, per a la implantació d’una Xarxa
d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial d’esta comunitat
autònoma.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda adherir-se expressament a totes i cada una
de les clàusules del Conveni Marc de 22 de maig de 2007, subscrit entre
l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Valenciana, per a la implantació d’una
Xarxa d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial d’esta comunitat
autònoma, assumint les obligacions derivades d’este i amb subjecció a totes les
seues clàusules.
Acabat aquest punt pren la paraula el Sr. Puig per agrair el treball fet per tots els
regidors que han format part d’aquesta legislatura especialment a tots els regidors que
ja no estaran Josep Bordàs, Rebeca Pérez, Ramon Vives, Cristobal Milián i Diego
Boix.
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Crec que deixant a part els debats que han pogut haver, destacar que aquesta
legislatura ha estat marcada pel respecte, relació raonable i un diàleg que ha funcionat
amb respecte als demés.
Agrair a tots la col·laboració i cooperació en aquest procés de quatre anys, desitjar èxit
en les seves vives i professions als que ja no estaran i a la resta convidar-los a
continuar treballar.
Pren la paraula el Sr. Medina qui agraeix en noms de tots els membres del seu partit
les paraules del Sr. Alcalde.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
dinou hores i cinc minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada,
serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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