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PLE DE L’ AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 12 de juny de 2019

Sessió 05/2019

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni

Mònica Sancirilo Camarena

Grup COMPROMÍS- Bloc

Almudena Donet Romero

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat i Plana
Regidors absents: Dèbora Cabanes Ripoll.
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia dotze de juny de
dos mil dinou, es reuniren 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
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Únic: Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 25 de març i
30 d’abril de 2019.
--------------------------- // ----------------------------

Oberta la sessió es mamprèn el tractament de l’únic punt de l’ordre del dia amb el
resultat que tot seguit s’arreplega.
1. Únic.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies
25 de marc i 30 d’abril de 2019.
a) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 25 de març de 2019.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Grup EUPV

Número: 2019-0005 Data: 12/07/2019

Rafael Cabanilles Inza

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament per huit (8) vots a favor (2 EUPV, 2
Compromís, 1 PSOE, i 3 PP) , i una (1) abstenció (1 PSE), acorda :
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de març de 2019,
acta número 02/2019.
------------------------------------------------b) Es procedeix a l’examen i aprovació del acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 30 d’abril de 2019.

Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2019,
acta número 04/2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les
20 hores i 10 minuts, del dia 12 de juny de 2019 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present
acta.

ACTA DEL PLE

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels NOU (9) membres
presenta a la sessió ( 2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PP i 1 PSE), acorda :

Número: 2019-0005 Data: 12/07/2019

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió celebrada
pel Ple corporatiu, amb data 12 de juny de 2019:
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- Després n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 1 foli.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
L'alcalde-president,

El secretari,

Víctor Mansanet Boïgues

Aurelio Sansixto Bonet
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Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

