
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2016000009, DEL
DIA4DEJULIOLDEL2016

Assistents:

Rafael GARCÍA GARCÍA, alcalde-president

Olga CAMPS CONTRERAS. regidora

José RUIZ CERVERA, regidor

Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ, regidora
Manuel PÉREZ MENERO, regidor
María Carmen HORTOLA GÓMEZ, regidora
Manuel LOZANO RELAÑO, regidor

Laura ESPINOSA PÉREZ, regidora

Sonia CASAUS LARA, regidora

Antonio José MIR BALLESTER, regidor

María José BARTUAL MARTÍNEZ, regidora
Vicente VALERO HERNÁNDEZ, regidor

Emili ALTUR I MENA, regidor

Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ, regidor
Maria VIU RODRÍGUEZ, regidora

Tatiana SANCHIS ROMEU, regidora

David SÁNCHEZ PÉREZ, regidor

José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS, regidor
Alicia MORENO MARTÍNEZ, regidora

Adrián JUSTE AGULLÓ, regidor

Carmen María ESPANYA GREGORI, secretaria

M. Dolores MIRALLES RICOS, interventora

Absents:

Lluna Arias Cortina, regidora (N'excusa l'assisténcia)

Comencament: 09:00 ñores

Acabament: 09:05 hores

Lloc: Sala de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En la ciutat de Burjassot en la data i a Chora indicada, es reuneixen en la Sala de sessions d'aquest

Ajuntament els regidors abans esmenats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a

portar a terme la sessió extraordinaria i urgent del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretaria la qui
ho és de la Corporació.
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Comprovada l'assisténcia de membres sufícients per a constituir-se válidament el Pie, l'Alcaide declara oberta

la sessió i entra a continuació a tractar els assumptes que componen l'orde del día.

Tot seguit pren la paraula l'Alcalde per a manifestar que s'ha observat en l'expedient a tractar en aquesta

sessió un error en l'anunci de la publicado de les Bases de constitució d'una borsa per a ocupar llocs de

treball d'lnspectors de la Policia Local, per la qua! cosa per unanimitat deis assistents s'acorda suspendre la

sessió i que l'alcalde convoque un altre Pie extraordinari una vegada esmenat Terror observat.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el presiden! alca la sessió. de la qual, com a secretaria certifique i

signe juntament amb l'alcalde.

Vist i pía

La secretaria
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