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Decret núm.: 485/2016

Simat de la Valldigna,  10 de novembre 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 15 de novembre de 2016  Hora: 20,30 h (8,30 nit)
Lloc:  Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1.  ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Aprovació, si procedeix, de Pla Econòmic Financer en relació amb la sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de València per a Inversions Financerament Sostenibles.

1.2 Aprovació, si procedeix, de normativa i instruccions per a la realització de consulta
popular sobre bous al carrer.

1.3 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, del tercer
trimestre de 2016.

1.4  Aprovació, si procedeix, 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.

1.5. Expedient  de  modificació  de  crèdits,  per  suplements  de  crèdits  i  crèdits
extraordinaris,  número 2016/SEC/03.

 

La qual cosa, com a secretari li notifique.

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