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Decret núm.: 452/2016

Simat de la Valldigna,  20 d’octubre de 2016

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES , alcalde-president 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: dimarts 25 d’octubre de 2016  Hora: 20,15 h (8,15 nit)
Lloc:  Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

1.1 Acceptació, si procedeix, de la delegació per a contractar obres del Pla Provincial
d’Obres i Serveis (PPOS) de la Diputació de València.

1.2 Donar compte del Decret número 405/2016, de 29 de setembre, sobre nomena-
ment de tinent d’alcalde i delegacions genèriques als regidors i regidores.

1.3 Determinació de percepcions econòmiques dels membres de la Corporació.

1.4 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 402 i 448 de 2016.

1.5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 450/2016, de data 20 d’octubre, so-
bre reconeixement de crèdit número 1 de l’exercici de 2016.

1.6   Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris,  número 2016/SEC/02.

     1.7. Moció contra la violència de gènere.

 

Per la Secretaria de la Corporació Local es notificarà la present. 

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