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SUD
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DEL SUD DEL DIA 4 DE JUNY DE 2019
En l'ajuntament de Valencia, dependencias de la rgidoria d'hisenda sent les 14.00 h i davall
la presidencia del Sr. Ramón Vilar Zanon, i encompliment del que es disposa en el Reglament
Orgánic de Govern i Administració delAjuntament de Valencia en el seu titol V, capitol II,
articles 73 i següents, es va reunir en sessiò extraordinaria el Consell de Districte de la Junta
Municipal de Pobles del Sud, amb l'assitència dels membres designats pels diferents grups
municipals i nomenants per resolució de l'Alcalde i que formen part del mateix, pel grup
municipal Compromís la Sra. Raquel Romeroi Soler i el Sr. Josep Gimeno Alagarda; pel grup
municipal Socialista el Sr. Luis Alberto Zorrilla Torres; i el Sr. Pepe Caballer Torrent; pel grup
municipal Valencia en Comú el Sr. Eloy EnriqueVilanova López ; pel grup municipal Popular el
Sr.Fernando Molina Bellido; la Sra. Consuelo Tarazona Minguet; pel grup municipal
Ciudadanos el Sr.Alfonso Serralta Serra, excusen la seua presencia i no asisteixen la Sra. Anna
Dolors Batlle i Marco, la Sra. Cristina Peris Planells i la Sra. Mar Velarte Quilis, actuant com a
secretaria la Sra. AnaSotelo Puchalt, Secretaria de la Junta, per a tractar els assumptes
Oberta la sessiò del Consell pel President, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre
del día i s'adopten els següents acords
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació de l'acta de la sessió celebrada pel Ple del Consell de la Junta Municipal, el 10
d'abril de 2019.
Reunidos, en sesión extraordinaria, los vocales asistentes y con quorum suficiente, el 4 de
junio de 2019 a las 14.00h en las dependencias municipales del área de Hacienda situada en el
Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamientonº 1 , por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta
del Consell de la junta de Distrito Pobles del Sud, celebrada el 10 de abril de 2019

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 14.15 hores , estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot la qual cosa com a secretaria en dono fe.
El PRESIDENT
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LA SECRETARIA
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