ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2016.
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan Antonio Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán
José Antonio Acosta Gómez

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les tretze
hores i quaranta minuts (13,40 h) del dia
vint-i-huit de desembre de dos mil setze, es
reuneixen, sota la presidència de la senyora
alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i els senyors regidors anotats al
marge, assistits pel senyor secretari i amb la
presència del senyor interventor, per tal de
celebrar sessió extraordinària i urgent, en
primera convocatòria, d’acord amb l’ordre
del dia rebut,

Grup PP
Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Consuelo García Santaemilia

A l’hora assenyalada, la senyora alcaldessa
obri la sessió i tot seguit es tracta l’assumpte
únic següent:

Grupo Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón
S’ha excusat
Mª Mercedes Monzó Sancho
ASSUMPTE ÚNIC: PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR DEL PSOE
Com a conseqüència de la renúncia d'un dels regidors de la corporació, de la qual
es va assabentar el Ple en la sessió ordinària que tingué lloc el dia quinze de

desembre d’enguany. La Junta Electoral Central ha tramés la credencial de regidor
que correspon al senyor José Antonio Acosta Gómez.
Com a requisit previ previst en la Llei per a aquest acte, article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 131.1 de la Llei
8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, s'estableix la
condició que tots els membres de les corporacions locals formulen, abans de la
presa de possessió en el càrrec, declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar
ingressos econòmics i així mateix declaració dels seus béns patrimonials. Es fa
constar que el senyor José Antonio Acosta Gómez ha presentat davant la
Secretaria General les declaracions corresponents.
Amb el jurament previ d'acatament a la Constitució, segons que preceptua l'article
108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, el senyor José Antonio
Acosta Gómez pren possessió del càrrec.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les tretze hores i quaranta-cinc
minuts del dia vint-i-huit de desembre de dos mil setze, la senyora alcaldessa alça
la sessió, i dels acords adoptats s'estén aquesta acta de què jo, el secretari,
certifique.

