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Decret núm.: 070/2011

Simat de la Valldigna, 24 de febrer de 2011

AGUSTINA  BRINES  SIREROL,  alcaldessa-presidenta  de  la  Corporació  Local  de

Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em

confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament,

a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data:  dimecres 2 de març de 2011  Hora: 19,00 h (7,00 de la vesprada)

Lloc: Casa Consistorial

1 ORDRE DEL DIA  :

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1.Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2010.

1.2.Aprovació inicial de l’Inventari de camins rurals del terme municipal de Simat de la Valldigna.

1.3.Nomenament  de representant en la Comissió especial del Calaix jove en la Mancomunitat  de

municipis de la Safor.

1.4. Donar compte decrets d’alcaldia, des del 312 de 2 de juny fins el 572 de 30 de novembre de

2010.

1.5.Ratificació del Decret 527/2010 de 5 de novembre de 2010. 

1.6.Ratificació del Decret 553/2010 de 19 de novembre de 2010. 

1.7.Ratificació del Decret 059/2011 de 14 de febrer de 2011

1.8.Donar compte dels decrets 595 al 598 de 22 de desembre de 2010,  del 36/2011 de 28 de gener i

del 038/2011 d’1 de febrer de 2011. 

1.9. Acord rectificatiu de l’adjudicació del  contracte  concessió administrativa de la  redacció de

projecte d’obres, construcció, explotació i conservació  de cinc centrals solares fotovoltaiques

sites  en  «c/  Ausias  march  nº5  nº7,  Avda  safor  nº37,  C/Alzira  nº16  nº12,  de  Simat  de  la

Valldigna».

1.10. Moció  de  l’alcaldia  sobre  reconeixement  del  Consorci  Gestor  del  Pacte  Territorial  per

l’Ocupació de la Mancomunitat de la Safor (PACTSAFOR).

1.11. Mocions de rebuig al tancament de TV3.

1.12. Acceptació, si procedeix, de material d’equipament cultural 2010.

1.13. Aprovació, si procedeix, de conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el Grup

Muntanya Valldigna.

1.14. Expedient instruït en virtud d’aprovació del pressupost general per 2011, bases d’execució i

relació de llocs de treball.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

3. TORN D’INTERVENCIONS  

I, perquè conste, signe davant el secretari de la corporació local.

L’alcaldessa, El secretari,


