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Decret núm.: 388/2016
Simat de la Valldigna,  21 de setembre 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 a convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, a celebrar amb les dades i l’ordre del
dia que tot seguit s’indica:

Data: Dilluns, 26 de setembre de  2016 Hora: 19,30 h (7,30 vesprada)
Lloc:  Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació, si procedeix,  de les actes corresponents a les sessions plenàries
celebrades els dies 21 i 27 de juliol de 2016.
1.2 Presa de possessió del  nou regidor, Raul Oltra Sansaloni.
1.3 Presa de possessió de la nova regidora, Almudena Donet Romero.
1.4.-  Informació  remesa  al  Ministeri  d’Hisenda  sobre  el  període  mitjà  de  pagament  a
proveïdors (PMP)  en relació amb l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol,(2T2016).
1.5  Donar compte del decret 362/2016, sobre l’aprovació de les línies fonamentals  del
pressupost per 2017.
1.6.- Donar compte del Decret número 333/2016, de 28 de juliol, sobre nomenament de
tresorer provisional.
1.7.-  Donar  compte  del  Decret  número  337/2016, de  3  d’agost,  sobre  nomenament
d’alcalde accidental.
1.8.-Ratificació, si  procedeix, del  Decret  355/16, sobre  sol·licitud  subvenció «Voluntariat
ambiental: Serres de la Valldigna 2016».
1.9.- Donar compte de la liquidació positiva en la Participació de Tributs de l’Estat de 2014 i
la seua aplicació de reintegrament a la liquidació negativa de 2013.
1.10.-Donar compte dels decrets número 334 i 349 de 2016.
1.11  Aprovació  definitiva, si  procedeix, de  la  modificació  puntual  número  tres  de  les
Ordenances Urbanístiques de Sòl Urbà.
1.12.- Compte General de 2015.
1.13.- Expedient de cessió gratuïta de bé patrimonial a la Comunitat de Regants de les Fonts
Major i Menor per a execució i explotació de bassa de reg.

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3 TORN D’INTERVENCIONS

La qual cosa, com a secretari, li notifique.

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

_____________________________________________________________________________________
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