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Decret núm.: 292/2014 

Simat de la Valldigna,  24 de juliol de 2014 

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 l’Ajuntament, a celebrar amb les 
dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica: 

Data:  dilluns 28 de juliol de 2014  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, si procedeix,  de les actes corresponents a les sessions celebrades 

els dies 26 de maig i 10 i 19 de juny de 2014. 

1.2 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius per al 
curs escolar 2014-2015. 

1.3 Determinació dels dies festius laborals locals per a 2015. 

1.4 Informe de Secretaria-Intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de RDL 4/2012.  

1.5 Informació dels pagaments realitzats en el segon trimestre de 2014, en relació a l’article 
quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010, 

1.6 Aprovació i ratificació, si procedeix, de dissolució de la mancomunitat del Xúquer. 

1.7 Donar compte dels decrets d’alcaldia número 189, 205, 234, 240, 262 i 278 de 2014. 

1.8 Ratificació, si procedeix, dels decrets número 176, 200, 233, i 282 de 2014.  

1.9 Aprovació, si procedeix, del Compte General de 2013. 

1.10 Expedient instruït en virtut de l’aprovació, si procedeix, de modificació de crèdits per 

crèdits extraordinaris núm. 2014/SEC/PRE/005 del pressupost de 2014. 

1.11 Expedient instruït en virtut de l’aprovació, si procedeix, de modificació de crèdits per 

crèdits extraordinaris núm. 2014/SEC/PRE/006 del pressupost de 2014. 

1.12 Mocions presentades per Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del grup EUPV, sobre: 
a) Elecció democràtica d’alcaldes i alcaldesses. 

b) A favor del caràcter públic dels registres civils  

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA. 

3. 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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