ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L’OEST
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DE L’OEST DEL DIA 20 DE MAIG DE 2019
En el despatx del regidor de Energíes Renovables i Canvi Climátic, innovació i gestió del
coneixement i joventud , situat en el Edifici de Tabacalera, carrer Amadeo de Savoia nº11, segon
pis, Pati A a les 17.00 hores del dia 20 de maig de 2019, i davall la Presidència de Roberto
Jaramillo Martínez excusa la seua assitència la Vicepresidència d'Anais Menguzzato García, i en
compliment del que es disposa en el Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l'Ajuntament de València, en el seu Títol V, capítol II. articles 79 i següents, en sessió
extraordinária, es reuneixen els assistents, membres designats pels diferents grups municipals i
nomenats per resolució de l'Alcalde, que formen part del Consell de la Junta Municipal de Pobles
de l’Oest. Pel grup municipal Compromís; el Sr. Vicent Torres Castejon, com a vocal suplents el
Sr. Ramón Martínez Coscollá i el Sr. Joaquim Enric López Camps, pel grup municipal
Socialista: el Sr.Ricardo Barrachina Gallego i la Sra.Esperança Lor Belenguer, pel grup
municipal València en Comú: la Sra.Empar Arastey Galdón, no acudixen a la convocatòria els
vocals del grup popular ni els vocals del grup ciutadans nomenats com a membres del Consell de
districte de la Junta municipal de Pobles de L'Oest i actuant com a Secretària la Sra.Lidia Tormo
Franco, per a tractar els assumptes de la convocatòria de l'ordre del dia, efectuada en data 14
maig de 2019.
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1. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprobació de l'acta anterior de data 16.04.2019
S'aprova l'acta per unanimitat dels presents (3 vots a favor de compromís, 2 vots a favor
del psoe i 1 vot a favor de valència en comú), no havent assistit els vocals del partit popular ni els
de ciutadans, però amb quorum suficient per aprovar el acta.

Y no haguent més assumptes, s'alça la sessió a les a les 17:40 hores, estenent-se la present
Acta, que firma amb mi la Presidència, la qual cosa com a secretaria done fe.
EL PRESIDENT
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LA SECRETARIA
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