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PLE DE L’ AJUNTAMENT

Sessió 05/2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 10 de juny de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

Grup Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)
Lara Alvarez Boïgues

Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup
BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents: Cap
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia deu de juny de dos
mil quinze, 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
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ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

Únic: Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 30
de març i 27 d’abril de 2015.

--------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió es mamprèn el tractament de l’unic punt de l’ordre del dia amb el
resultat que tot seguit s’arreplega.
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Únic.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades
els dies 30 de marc i 27 d’abril de 2015.
a) Es procedeix a l’examen i aprovació del acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 30 de març de 2015.
Obert el torn d’intervencions, ell regidor Joan Serra manifesta que hi ha una errada a
la pagina 68 i on diu “que apareixen entre 10 i 20.00€, “ ha de dir “que apareixen entre
10.000,00€ i 20.000,00€”.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament per Sis (6) vots a favor ( 6 PP) , i
Quatre (4) abstencions (2GMS-PSOE, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís) i Un (1) vot
en contra (1 ERPV), acorda :
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 23 de març de 2015,
acta número 03/2015, amb la modificació proposada.
------------------------------------------------b) Es procedeix a l’examen i aprovació del acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 27 d’abril de 2015.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per Sis (6) vots a favor ( 6 PP) i Cinc
(5) abstencions (2GMS-PSOE, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís i (1 ERPV), acorda :
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2015,
acta número 04/2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció
de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos
mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini
d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent.
Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les
20 hores i 10 minuts, del dia 10 de juny de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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