Ajuntament de Sumacàrcer”
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Essent les vint hores del dia 26 de juny de 2015 es reuniren al saló de
sessions de la Casa Consistorial de Sumacàrcer, amb caràcter extraordinari, prèvia
citació a l’efecte, i en primera convocatòria, el Ple de l’Ajuntament de Sumacàrcer,
baix la presidència del senyor Alcalde TXEMA PELAEZ PALAZON, i assistència dels
Regidors DAVID PONS GARCIA, GEMA PONS MUÑOZ, TOMAS ISMAEL RUBIO PONS, ,
SUSSANA RUBIÓ I SEGUÍ , JOAQUIN CRESPÍ GARCÍA , SILVIA PONS PERIS, MARIA
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ I VICENTE OSCAR VILLA GARCÍA.

Assisteix igualment la Secretària Interventora Pilar Sanchis Bernabeu, que
autoritza la present.

1r. – APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE JUNY DE
Txema Peláez Palazón ( 2 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 29/07/2015
HASH: cbace32ffa8f1879f54378ff4df1cdc2

2015L 'alcalde comunica als regidors presents que en l'acta de data 13 de juny
falta la seua intervenció al final de l'acte, intervenció que serà recollida per part de
la Secretària.
Aquestes correccions són acceptades per unanimitat i es sotmet a votació
l’acta sent aprovada per UNANIMITAT sempre i quan s’incloguen les anteriors
correccions.
2n. – DONAR COMPTE DE
INTEGRANTS I PORTAVEUS.-

LA CONSTITUCIÓ

GRUPS

POLÍTICS,

En compliment de l’article 134.3 de la Llei 8 / 2010, de 23 de juny de la
Generalitat Valenciana , de Règim Local de la Comunitat Valenciana en consonància
amb l 'article 25 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, per part de la l 'alcalde es dóna compte de la constitució dels grups
polítics municipals, els seus integrants i portaveus, mitjançant lectura dels escrits
presentats.
Queden com segueix:
-

Grupo Municipal Popular, portaveu Joaquin Crespí García , suplent,
Silvia Pons Peris i Oscar Villa García.

- Grup Nova Alternativa Progressista, portaveu, Susanna Rubió i Seguí.
- Grup Socialista ( PSPV- PSOE), portaveu, David Pons i Garcia, suplent
Gema Pons i Muñoz.
3r. – ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
L 'Alcalde proposa al ple la següent periodicitat en les sessions plenàries, tot
Ajuntament de Sumacàrcer
Plaça Major, 1, Sumacàrcer. 46295 Valencia. Tel. 962595280. Fax: 962595531

ACTA DEL PLE

Declarada oberta la sessió pel Senyor President es procedí a la discussió dels
assumptes que componen l’ordre del dia, amb el següent resultat:
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Assisteixen per tant la majoria necessària i suficient del nombre legal de
membres de la Corporació per a celebrar sessió en primera convocatòria, prevista a
l’article 46 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, i en l’article 90 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret 2.568/86, de
28 de novembre.
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Maria Pilar Sanchis Bernabeu ( 1 de 2 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 29/07/2015
HASH: fc97d571232381102d23a8acf77d4c9a

DIA 26 DE JUNY DE 2015.

Ajuntament de Sumacàrcer”
allò de conformitat amb l ’article 78 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació amb el 46 de la Llei 7/85, de 3 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, estableixen que el Ple celebra sessió
ordinària com a mínim cada tres mesos en els municipis de fins a 5000 habitants, i
que la periodicitat serà fixada per acord del propi Ple en el termes de l’article 38 del
ROF.
En la seua virtut, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
El ple celebrarà sessió ordinària l’última setmana de cada mes, a les vint
hores. Declarant-se el mes d' Agost i el mes de Desembre com a inhàbil.
Proposta acceptada per UNANIMITAT.

En virtut del que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes.
Segon.- Estarà composta per cinc membre inclòs l’Alcalde: 1 regidora del
Grup Socialista, Gema Pons Muñoz, 2 regidors del Partit Popular Joquin Crespí
García , que serà substituït per Vicente Oscar Villa García i Silvia Pons Peris, que
serà substitiuda per Maria José García Martínez , 1 regidora de Nova Alternativa
Progressista, Susanna Rubió i Seguí.
L’Alcalde en base a l’article 21.2c ) dirimirà els empats amb el seu vot de
qualitat.
Tercer.- Celebrarà sessió quan tinga que dictaminar els Comptes que dega
aprovar el Ple, en el dia i hora que estableixa l’Alcalde.
5é. – DONAR COMTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D' ALCALDE I
DELEGACIONS D'ALCALDIA
L' Alcalde dona lectura dels Decrets d'alcaldia per les qual es nomenen als
tinents d' alcalde, Decret 197 / 2015 i les delegacions d' alcaldia, Decret 195 /
2015:
“ Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015 i
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova Corporació
Local. En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986,RESOLC
PRIMER. Designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Sumacàrcer als
Ajuntament de Sumacàrcer
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La Comissió Especial de Comptes cal estar integrada de forma proporcional ,
per membres de tots els grups polítics : 2 Partit Popular , 2 Partit Municipal
Socialista i 1 Nova Alternativa Progressista.

ACTA DEL PLE

L ’Alcaldia, explica que la Comissió Especial de Comptes, d ‘existència
preceptiva segons disposa l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, s’ajustarà allò establert per a les comissions informatives
respecte a la seua constitució, composició, integració i funcionament.
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4t. – CREACIÓ, COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.

Ajuntament de Sumacàrcer”

La Corporació queda assabentada.
6é. – NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ I
DELS GRUPS POLÍTICS ALS ÓGANS COL·LEGIATS.
Ajuntament de Sumacàrcer
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“ Celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015 convocades pel
Reial Decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals i a
les Assemblees de Ceuta i Melilla, vista la sessió constitutiva de l'Ajuntament de
data 13 de juny de 2015, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,
RESOLC
PRIMER. Delegar l'àrea de Cultura , Festes i Associacions al primer tinent d' alcalde
DAVID PONS GARCÍA.
SEGON . Delegar l'àrea de Serveis Públics , Sanitat i Educació a la segon tinent d'
alclade GEMA PONS Muñoz.
TERCER. Delegar l 'àrea d' Esports, Noves Tecnologies i Joventut al tercer tinent d'
alcalde Tomàs Ismael Rubio Pons.
QUART. Delegar l 'àrea de Medi Ambient, Turisme- Sostenibilitat i Dona i Igualtat a
la regidora Susanna Rubió i Seguí.
QUINT: Realitzar la delegació de forma genèrica, la qual cosa comportarà la
facultat de dirigir els serveis corresponents con la de gestionar – los, en general ,
inclosa la facultat de resoldre per mitjà d' actes administratius que afecten a
tercers.
SEXT. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense
perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per
l'Alcalde.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, D. Txema Peláez Palazón , a la data de ls signatura,
document signat electrònicament. “

ACTA DEL PLE

següents Regidors:
- Primer Tinent d'alcalde: DAVID PONS GARCIA.
- Segon Tinent d' alcalde: GEMA PONS MUÑOZ.
- Tercer Tinent d' alcalde: TOMAS ISMAEL RUBIO PONS.
Als Tinents d'Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els correspon
quant a tals, substituir a l'Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre
del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que
impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seues atribucions.
SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació
en el mateix, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la
Resolució per l'Alcalde.
TERCER .Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera
sessió que celebre.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Txema Peláez Palazón, a la data de la signatura. “

Ajuntament de Sumacàrcer”

L' alcalde , de conformitat amb el que estableix, als articles 29 i 38 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els
quals determinen que correspon als grups polítics designar a aquells dels seus
components que hagen de representar-los als òrgans col·legiats, fixant un termini
de trenta dies, a partir de la sessió constitutiva, para anomenar-los en sessió
plenària.
A continuació es procedeix al nomenament de representats als següents
òrgans:
6.1. CONSELL AGRARI MUNICIPAL.

L’alcalde: D. Txema Pelaez Palazón

6.2. PLE MANCOMUNITAT RIBERA ALTA.
L' alcalde li pregunta al Portaveu del Partit Popular quines són les seues
propostes de nomenament, i es proposa com a membre titular a Joaquin Crespí
García i el seu suplent a Vicente Oscar Villa García.
Vistes les propostes presentades pels grups municipals per a l’elecció del
segon vocal que correspon a aquest municipi en la Mancomunitat de la Ribera Alta, i
efectuada la votació i per 5 vots a favor, dóna el següent resultat:

ACTA DEL PLE

Regidors: En Vicente Oscar Villa García ( titular) i En Joaquin Crespí García
( suplent) ( Grup Partit Popular), En David Pons Garcia ( titular) i Na Gema Pons
Muñoz ( suplent ) (Grup Socialista ), Na Susanna Rubió i Seguí ( titular )

Número : 2015-0008 Data : 29/07/2015

L' alcalde pregunta al portaveu del Partit Popular la seua proposta com a
membres del consell Agrari, i de conformitat amb l’article 3 del Reglament del
Consell Agrari Municipal, formaran part del Ple de dit òrgan els següents membres
de la Corporació:

Vocal titular: Susanna Rubió i Seguí ( NAP)
Vocal Suplent: D David Pons Garcia ( PSOE )

6.3. ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
DEL SERVEI CONTRA INCENDIS.
Vistes les propostes presentades pels grups municipals per a l’elecció del
representant d’aquest municipi en l' Assemblea General del Consorci Provincial de
València del Servei Contra Incendis.
Vist que la proposta realitzada pel Grup Municipal Popular es com a titular
Vicente Oscar García i com a suplent a Joaquin Crespí García, d’acord amb
l’establert en l’article 10.c dels Estatuts de dit Consorci, i efectuada la votació per 5
vots a favor en contraposició al 4 vots a favor de la proposta del Grup Municipal
Popular, dóna el següent resultat:
Ajuntament de Sumacàrcer
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Membre nat: Txema Pelaez Palazón , Alcalde.

Ajuntament de Sumacàrcer”
Titular: David Pons Garcia
Suplent: Susanna Rubió i Seguí
En conseqüència es nomena representat d’aquest municipi en la Assemblea
General del Consorci Provincial de València del Servei Contra Incendis a En David
Pons García
6.4. CONSELL ESCOLAR DEL C.R.A. ESCOLES DEL XÚQUER.
Vistes les propostes presentades pels grups municipals per a l’elecció del
representant d’aquest municipi en el Consell Escolar del C.R.A. Escoles del Xúquer.
Vist que el portaveu del Partit Popular, proposa com a titular a Maria José
García Martínez i com a suplent a Silvia Pons Peris i efectuada la votació per cinc a
favor i quatre en contra , és dóna el següent resultat:
Suplent : Na Susanna Rubió i Seguí (NAP)

6.5. CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS ZONES X, XI i XII, Àrea
de Gestió 1.
Vista la proposta realitzada per portaveu del Grup Municipal Popular de ser
membre titular a Vicente Oscar Villa García i com a Suplent a Joaquín Crespí García.
Vistes les propostes presentades pels grups municipals per a l’eleccció del
representant d’aquest municipi al Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI i
XII, Àrea de Gestió 1, i efectuada la votació per 5 vots a favor, dóna el següent
resultat:
Titular : En Txema Peláez Palazón

ACTA DEL PLE

En conseqüència es nomena representant d’aquesta Corporació en el Consell
Escolar C.R.A escoles del Xúquer a Na Gema Pons Muñoz

Número : 2015-0008 Data : 29/07/2015

Titular: Na Gema Pons Muñoz (PSOE)

En conseqüència es nomena representant d’aquesta Corporació en el
Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII, Àrea de Gestió 1, a En Txema
Peláez Palazón
7 é. – ESTRUCTURACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL EN ÀREES.
Per part de l' alcalde, es dóna lectura a la següent organització en àrees de
l'estructura municipal:
“Tenint en compte que les delegacions de l’Alcaldia deuen d’adaptar-se a les
grans àrees d’actuació municipal per matèries determinades, fan necessària
l’estructuració dels serveis corporatius en àrees, que no tenen caràcter exhaustiu.
Esta Alcaldia, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
Estructurar els serveis corporatius en les següents àrees, que comprendran,
a títol enunciatiu, amb caràcter obert i no limitat les matèries o serveis que
igualment s’especifiquen:

Ajuntament de Sumacàrcer
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Suplent : Na Susanna Rubió i Seguí.

Ajuntament de Sumacàrcer”
GOVERNACIÓ:
Personal, funcionament intern de l’Ajuntament. Relacions amb altres
Corporacions i Organismes de tota índole. Estadística. Padró d’habitants. Policia
urbana, vigilància i seguretat. Extinció d’incendis en casc urbà. Protecció civil. Tràfic
i transports. Instal·lacions en vies públiques. Butlletí d’informació municipal.
AGRICULTURA:

CULTURA I FESTES:
Promoció de la cultura. Casa de cultura. Educació permanent d’adults.
Exposicions. Biblioteca i museu. Instal·lacions culturals. Auditori. Beques, ajudes,
certàmens, premis i concursos. Tallers educatius. Formació ocupacional. Música.
Recuperació i potenciació de les costums, tradicions i del patrimoni cultural popular.
Promoció de l’ús del valencià. Festes. Associacions culturals. Ús de locals.
ESPORTS
Creació, manteniment i conservació de instal·lacions esportives.
Promoció esportiva. Activitats esportives. Foment dels esports autòctons. Jocs
esportius escolars. Piscina. Associacions esportives.
OBRES PÚBLIQUES I URBANISME:
Llicències urbanístiques. Serveis tècnics. Llicències d’activitats
innòcues, molestes, insalubres, nocives i perilloses. Obertura d’establiments.
Llicències d’activitats recreatives i espectacles públics. Planejament, gestió i
disciplina urbanística. Projectes d’urbanització i d’obres municipals. Conservació i
pavimentació de vies públiques urbanes. Promoció econòmica. Desenvolupament
local i foment de l’ocupació. Obres públiques. Contractació d’obres, subministres i
Ajuntament de Sumacàrcer
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Pressupost general. Comptabilitat. Comptes. Ordenances Fiscals.
Tributs municipals i preus públics. Operacions de crèdit. Padrons fiscals. Gestió,
inspecció, liquidació i recaptació. Patrimoni municipal i inventari de béns. Gestió i
administració de vivendes municipals.

ACTA DEL PLE

HISENDA:

Número : 2015-0008 Data : 29/07/2015

Foment de l’agricultura. Guarderia rural. Camins i vies rurals. Millora
del medi rural. Relació amb les associacions agràries, cooperatives, etc. Qualsevol
altres matèries relacionades amb l’agricultura i les quals competències vaja
assumint l’Ajuntament.

Ajuntament de Sumacàrcer”
serveis.
SANITAT:
Salut pública. Consum. Sanitat d’ aliments i begudes. Control qualitat
aigua potable. Participació en l’atenció primària de salut. Informació sanitària,
medicina preventiva, planificació familiar i educació sexual. Consultori mèdic i
centre de salut de zona.
SERVEIS PÚBLICS:

Foment de l’associacionisme en qualsevol tipus d’activitat. Relacions
amb les associacions benèfiques, humanitàries, juvenils, etc. Activitats juvenils.
Serveis d’assistència social. Relacions amb jubilats i pensionistes. Llei de
dependència. Immigració. Integració Social. Solidaritat
MEDI AMBIENT :
Protecció del medi ambient. Abocadors i àrea aportació. Replega i
tractament de residus sòlids. Parcs i jardins. Zones recreatives i d’esbargiment.
Foment, neteja i conservació de les muntanyes i boscos. Prevenció d’incendis
forestals. Conservació de la fauna i flora autòctona. Associacions ecològiques.
TURISME I SOSTENIBILITAT:
Expedients relacionats amb la promoció turística; difusió publicitària,
presència en fires i altres esdeveniments, organització de fires, concursos i altres
esdeveniments, relació amb els empresaris del sector turístic, senyalització i
informació turística, coordinació amb altres matèries juxta posades, relacions amb l
‘ Agència Valenciana de Turisme, Oficina de Turisme, Rutes, sendes, visites
turístiques, Turisme rural.
DONA I IGUALTAT
Fer partícip les polítiques paritàries. Inserció de la dona. Lluita contra la
violència de gènere. Lluita contra qualsevol discriminació.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Foment de la democràcia ciutadana.

Ajuntament de Sumacàrcer
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ACTA DEL PLE

ASSUMPTES SOCIALS:
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d’aigua
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Mercat. Serveis d’enllumenat públic, subministrament
potable, neteja viària, clavegueram i tractament d’aigües residuals.

Ajuntament de Sumacàrcer”
NOVES TECNOLOGIES
Teleadministració. Foment de l’alfabetització digital. Web municipal. Aula
d’informàtica.
EDUCACIÓ
Necessitats escolars. Escola d’estiu. Escola Infantil. Centres d’ensenyament.
Sotmesa la proposta d’acord a votació ordinària, i efectuada aquesta, pel senyor
Alcalde es declara l’aprovació per UNANIMITAT
La Corporació queda assabentada.

Vist que es considera idoni per a l'exercici de les funcions de tresoreria a
GEMA PONS MUÑOZ.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i
de conformitat amb el que establix l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC
PRIMER. Nomenar, de conformitat amb l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local com Regidora Tresorera d'aquest
Ajuntament a GEMA PONS MUÑOZ.
SEGON. Donar compte del nomenament al Ple de la Corporació, i proposar acordar
rellevar al Regidor Tresorer de l'obligació de prestar fiança.
TERCER. Notificar el nomenament al designat, qui haurà d'acceptar-ho
expressament, fent-se càrrec de les seues funcions mitjançant la firma de l'Acta
d'Arqueig prèvies les comprovacions oportunes.
QUART. Comunicar als Bancs, i Caixes on aquest Ajuntament té depositats els seus
fons i establiments anàlegs el nomenament del Regidor Tresorer després de
l'acceptació del seu càrrec.
Ho mana i firma Alcalde, Txema Peláez Palazón, en Sumacàrcer, a la data de la
signatura, document signat electrònicament. “
Sotmesa la proposta de rellevar de prestar fiança a la Regidora Tresorera,
d’acord a votació ordinària, i efectuada aquesta, pel senyor Alcalde es declara la
seua aprovació per 5 vots a favor, 4 dels membres de PSPV i 1 per part de la
Ajuntament de Sumacàrcer
Plaça Major, 1, Sumacàrcer. 46295 Valencia. Tel. 962595280. Fax: 962595531

Codi . Validació : 4LNXCT7FA9GQ5JER44H6TA4ZP | Verificació : http://sumacarcer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 8 de 10

Vist que aquesta Corporació local està classificada com a Secretaria de
classe tercera, determinat per acord del ple que el lloc de Tresoreria siga exercit per
un Regidor de la Corporació.

ACTA DEL PLE

Pel Senyor alcalde , es dóna lectura de Decret d' Alcaldia 193 / 2015 , que a
continuació es transcriu:

Número : 2015-0008 Data : 29/07/2015

8é. – NOMENAMENT DE TRESORER.

Ajuntament de Sumacàrcer”
regidora de Nova Alternativa progressista de prestar fiança , fent-se responsables
solidàriament del resultat de la gestió i 4 en contra, per part dels regidors del partit
popular.
9é. – DECLARACIÓ COM A DIES NO LECTIUS PER A L'ANY 2016 , A
PROPOSTA DEL C.R.A ESCOLES DEL XÚQUER.
Vista la proposta de dies no lectius per al proper curs 2015 – 2016, realitzada
per el Consell Escolar , C. R. A Escoles del Xúquer el passat 28 de maig de 2015.
Vist que proposa els dies 15 de febrer, 18 de març i 30 de maig de 2016.
El ple de la Corporació , per UNANIMITAT , ACORDA:

SEGON: Donar compte del present acord al al Direcció Territorial de la
Conselleria d' Educació , Cultura i Esport.

10é. – PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE DIES NO LABORALS PER A L
'ANY 2016
Vist l’escrit presentat a les dependències municipals per part de la
Conselleria d’ Economia, Indústria , Turisme i Ocupació relatiu a la necessitat de

ACTA DEL PLE

TERCER: Donar compte del present acord al Consell Escolar del C.R.A
Escoles del Xúquer.

Número : 2015-0008 Data : 29/07/2015

PRIMER: Declarar con a dies no lectius per dies 15 de febrer, 18 de març i
30 de maig de 2016, a proposta del C.R. A Escoles del Xúquer.

l’any 2016 a efectes de l’ elaboració del calendari laboral.
El ple de l’Ajuntament acorda per UNANIMITAT:
PRIMER: Declarar com a dies festius per a l’any 2016 el dia 2 de setembre
del 2016 i el dia 5 de setembre del 2016.
SEGON: Notificar el present acord a la Conselleria d’ Economia, Indústria ,
Turisme i Ocupació.

I no hi havent més assumptes a tractar, i transcrites les incidències
ocorregudes a la sessió,el senyor Alcalde la va declarar finalitzada essent les 21.30,
Ajuntament de Sumacàrcer
Plaça Major, 1, Sumacàrcer. 46295 Valencia. Tel. 962595280. Fax: 962595531
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l’aprovació per part de la Corporació municipal de les dies de festes locals per a

Ajuntament de Sumacàrcer”

Ajuntament de Sumacàrcer
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ACTA DEL PLE

i als efectes de l’article 109 i concordants del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, jo, la Secretària, estenc la
present i de tot certifique.

