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ANUNCI 

L’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt en el dia de hui convocar sessió 

extraordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit 

s’indica: 

Data: Dilluns  21 de desembre de  2015 Hora: 20,15 h (8,15h vesprada) 

Lloc:  Casa Consistorial 

ORDRE DEL DIA: 

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general municipal per a 2016, bases 

d’execució, plantilla de personal i annexes. 

1.2 Acord d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per la transparència i participació ciutadana i 

ratificació del decret d’Alcaldia número 483/2015, de 4 de desembre, sobre adhesió a l’Acord Marc 

de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Estat d’Administració Pública i la FEMP i l’adhesió al 

portal de transparència Local del MINHAP. 

1.3 Expedient instruït en virtut d’aprovació de bases per a la subvenció del Programa «Xarxa 

Llibres de la Comunitat Valenciana”.   

1.4 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 480, 484, 490, 491, 495, 496, 500, 501 i 503 

de 2015. 

1.5 Escrit de renúncia com a regidora de Maria Lluïsa Solanes Polache, portaveu del grup 

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).  

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 

 

 



 

NOTA: Es comunica a tots els portaveus i regidors/es que el dilluns dia 23 de novembre de 

2015 a les 14 hores es faran els treballs preparatoris per al sorteig dels membres per 

a les meses electorals. Es prega la seua assistència. 
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