ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L´AJUNTAMENT PLE
EL DÍA 28 DE JUNY DE 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d´Actes de l´Ajuntament
28 de juny de 2018
16:30

CARÁCTER DE LA SESSION: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERT RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
D.Santiago Navarro Zaragoza
Dª. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actúa com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el
dia 28 de juny de 2018, sent les 16.30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l´acte per la presidència, es passa al estudi i acord dels assumptes consignats
en l'Ordre del dia.

1.- 2208/2018/AC, ACORD RELATIU Al DEBAT SOBRE L'ESTAT DEL MUNICIPI CONFORME Al
FORMAT APROVAT EN EL PLE DE DATA 6 DE MARÇ DE 2017.
ASSUMPTE: Acord relatiu al debat sobre l'Estat del Municipi conforme al format aprovat en el Ple de
data 6 de març de 2017.
Per part de l'Alcalde es presenta proposta al Ple en els següents termes:
"Per part del Grup Municipal Ciutadans es va presentar proposta de resolució per a la convocatòria
anual d'un Debat sobre l'Estat del Municipi.
Aquesta proposta va ser debatuda en el Ple ordinari celebrat el dia 6 de març de 2017 i va ser
aprovada per unanimitat dels presents.
En la proposta aprovada pel Ple s'establia que dita Plena per a debatre l'Estat del municipi se
celebrara anualment i en horari de vesprada perquè puga acudir el major nombre possible de veïns
de Riba-roja de Túria.
Al no existir, de moment, una regulació regulació reglamentària d'aquest Ple extraordinari de Debat
sobre l'Estat del municipi es fixa ja dita regulació en la citada moció aprovada pel Ple.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals correspon a l'Alcalde publicar, executar i fer complir els acords de
l'Ajuntament Ple.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER.- Celebrar debat sobre l'Estat del Municipi conforme al format aprovat en el Ple de data 6 de
març de 2017, i recollit en l'art. 61 del Reglament Regulador de Transparència i Participació
Ciutadana i que es reprodueix a continuació:
"El debat s'iniciarà amb una intervenció de l'Alcalde sobre la situació general del municipi i de les
línies mestres de la seua acció de govern, tenint la seua intervenció una durada màxima de vint
minuts.
A continuació, intervindran els portaveus de cada Grup Polític, de major a menor representació en
el Ple i durant el temps màxim de vint minuts.
L'Alcalde podrà contestar a les qüestions plantejades pels Portaveus dels Grups de forma conjunta,
en un únic torn de deu minuts, concedint-se posteriorment un torn de rèplica de durada màxima de
cinc minuts per Grup.

Una vegada finalitzat el torn de rèplica, l'Alcalde tancarà el debat, estant la seua intervenció limitada
a un màxim de cinc minuts i donarà pas al torn de preguntes del públic"."
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En compliment d'aquesta proposta s'efectua el debat sobre l'estat del Municipi que obra en la
seua integritat en el diari de sessions.
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/1015

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les
19.28 hores de ^día de la seua iniciació.
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