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Decret núm.: 291/2018 
Simat de la Valldigna,  23 de maig de 2018 

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, 28 de maig de  2018 Hora: 19,30 h (7,30 vesprada) 

Lloc:  Casa Consistorial 

ORDRE DEL DIA: 

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de març de 

2018. 

1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 

(PMP), del primer trimestre de 2018, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de juliol. 

1.3 Ratificació, si procedeix, del Decret 181/2018, sobre “Voluntariat Ambiental: Serres de la 

Valldigna 2018”. 

1.4 Donar compte dels decrets números 001 al 172 de 2018, que van des del 3 de gener fins 

el 29 de març de 2018. 

1.5 Donar compte dels decrets números 132, 146, 147, 160, 162, 173, 176, 180, 184, 185, 

197 de 2018. 

1.6 Aprovació , si procedeix, del Pla Municipal d’Emergències.  

1.7 Aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdits numero 2018/PRE/003 de 

suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 

1.8 Moció presentada pel representant d’EUPV i la portaveu de PSE sobre el rebuig a la 

sentència del cas “La Manada”.  

2 ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.  

2.1 Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels 

òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal 
assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017. 

3 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 

4 TORN D’INTERVENCIONS. 

 

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

I, perquè conste signe davant del secretari de la Corporació Local. 

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