MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 08 DE
JUNY DE 2011.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JESÚS FERRANDO PERIS

REGIDORS:
SR. ANTONI R. VERCHER FERRANDO
SR. HERMINIO PELLICER PELLICER
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA
SRA. YOLANDA CUÑAT FERRANDO
SR. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ

S'EXCUSAREN:
SR. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a huit de juny de 2011, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, assistits pel
secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per avui, d'acord
amb la Resolució de l'Alcaldia de data 02 de juny de 2011, per a celebrar sessió
extraordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA

ÚNIC) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE
LA SESSIÓ DE 12 DE MAIG DE 2011:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de maig de
2011.
Tot seguit, per la regidora del grup municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando,
es manifesta que el seu grup s’abstendrà.
L’Alcalde, proposa aprovar l’acta tal i com esta redactada, la qual reflexa
correctament el que es va tractar en la sessió de 12 de maig de 2011.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre
vots a favor, dos dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup
municipal PP, y un del regidor del grup municipal EU; i quatre abstencions dels regidors
del grup municipal PSOE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de quatre vots a favor, i quatre abstencions,
acorda:
Aprovar l’acta de la sessió de 12 de maig de 2011, sense esmenes, ordenant-se la
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:20 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que s'estén en dos pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OJ9994661 (revers) a OJ9994661 (anvers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de
conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Jesús Ferrando Peris

El secretari,

Salvador Casanova Ferrer

