AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 8 de juny de 2011

NIF: P4623300C

Sessió: 5/2011

ASSISTENTS:
Alcaldessa: Agustina Brines Sirerol
Regidors presents:

Grup PSPV
Eladi Mainar Cabanes
David Mogort Alberola
Estefanía Gregori Robledillo

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues
Regidors absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les disset hores i trenta minuts
del dia huit de juny de dos mil onze, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la
condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple
de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els
del següent
ORDRE DEL DIA:
1r. Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 28
de març, 27 d’abril i 16 de maig.
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Oberta la sessió, es mamprèn el tractament de l’únic punt de l’ordre del dia, amb el
resultat que tot seguit s’arreplega.

1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany del acta de la sessió plenària celebrada
amb data 28 de març de 2011.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament amb data 28
de març de 2011.

Es dóna compte del contingut de l’esborrany del acta de la sessió plenària celebrada
amb data 27 d’abril de 2011.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament amb data 27
d’abril de 2011.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany del acta de la sessió plenària celebrada
amb data 16 de maig de 2011.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament amb data 16
de maig de 2011.
Seguidament es procedeix a la redacció de l’esborrany de l’acta d’esta sessió, la qual
una vegada llegida, es aprovada per unanimitat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar l’alcaldessa, va cloure la sessió sent-ne les 19 hores i
35 minuts., del dia 8 de juny de 2011 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, 8 de juny de 2011
El secretari

