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Decret núm.: 322/2016

Simat de la Valldigna,  22 de juliol  de 2016

VICTOR 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 ordinària del Ple de la
Corporació, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica:

Data:  dimecres 27 de juliol de 2016  Hora: 20,00 h (8,00 de la vesprada)
Lloc:  Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació acta de la sessió celebrada el dia 30 de maig de 2016.

1.2 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no
lectius per al curs escolar 2016-2017.

1.3 Determinació dels dies festius laborals locals per a 2017.
1.4 Aprovació, si procedeix, d’adhesió als acords de col·laboració per evitar la

suspensió dels subministraments d’energia per raó de pobresa energètica.
1.5 Donar compte dels decrets números 246, 248, 255, 265, 268 i 283 de 2016.
1.6 Donar compte decrets d’1 de desembre 2014 fins al 31 de desembre de

2015 (números 498-545/2014 i números 1-524/2015).
1.7 Acceptació  de  la  modificació  del  conveni  marc  entre  la  Generalitat  i

Ecoembalajes España, S.A..
1.8 Aprovació, si procedeix d’un Pla Econòmic Financer (PEF) per incompliment

de l’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2015.
1.9 Adhesió, si procedeix, al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’energia.
1.10 Moció  Diputació  sobre  inspecció  de  la  Seguretat  Social  i  convenis

professionals.
1.11 Mocions presentades per la portaveu de PSE:

a)  Per la  rebaixa de l’IVA en els  productes  d’higiene  femenina  i  els  
bolquers per a xiquets i adults.

1.12.- Escrit de renúncia de la regidora Adela Mendoza Carmona , membre del 
grup Municipal Socialista i que es va presentar per la candidatura del PSOE.

1.13.- Escrit de renúncia de la regidora Inés Coronel Català  membre  de la
candidatura d’EUPV.

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3 TORN D’INTERVENCIONS

Ho mana i firma el Sr. alcalde, Victor Mansanet Boïgues; del que, com a Secretari, done

fe.

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