
INFORME DE LA SECRETARIA: 46/15

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 

DEL SETMANARI VINARÒS

Vist l'expedient per a la modificació del Reglament de Funcionament del Setmanari Vinaròs. 

Atés que durant el termini de presentació de reclamacions i suggeriments, ha tingut entrada del 

següent:

a) Al·legació presentada en data 5 de novembre de 2015 (Reg. Entr. 21299) per Mª Dolores 

Miralles Mir, en nom del Partit de Vinaròs Independent (PVI).

Sol·licita una nova redacció de l'art. 7, pel que fa a la publicació d'originals per part de Grups 

polítics municipals i en allò relatiu a les col·laboracions.

b) Al·legació presentada en data 26 de novembre de 2015 (Reg. Entr. 22394) per Juan Amat 

Sesé, en nom del Grupo Popular de l'Ajuntament de Vinaròs.

Sol·licita: 

1. Eliminar l'art. 5.1b), relatiu al lloc de la figura de vicedirector del Setmanari Vinaròs, atés 

que la considera innecessària.

2. Substituir la redacció de l'art. 3, relatiu a les llengües pròpies del Setmanari. 

3. Substituir la redacció de l'art. 5, relatiu a la confidencialitat.

4. Substituir la redacció de l'art. 7.1.1, relatiu a la publicació d'originals pels partits polítics.

Sent que, en el dia de la data, l'Alcaldia justifica i proposa la desestimació de les al·legacions 

indicades, mantenint  la redacció de la modificació tal  i  com va ser aprovada pel Ple de la 

Corporació en sessió de data 22 d'octubre de 2015.

Atés que tant les al·legacions formulades com la proposta raonada de desestimació de les 

mateixes obeeixen a criteris d'oportunitat política, sense que es posen en qüestió aspectes de 

legalitat. És per aquesta raó que es considera no hi ha obstacle a l'aprovació de la proposta de 

resolució de referència.   
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Per a constància a l'expedient i als efectes adients. 

El secretari
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