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Decret núm.: 22/2014 

Simat de la Valldigna,  21 de gener de 2015 

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 Municipal, a celebrar a les dades i l’odre 
del dia que tot seguit s’indica: 

Data:  dilluns 26 de gener de 2015 Hora: 20,00 h (8 vesprada) 
Lloc:  Casa Consistorial 

ORDRE DEL DIA: 

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 
24 de novembre i 29 de desembre  de 2014. 

1.2 Ratificació, si procedeix,  de la resolució 498/2014, sobre l’acceptació de la 
delegació per contractar l’obra inclosa en el Romanents del PPOS 2014-2015, 
denominada “Millora Xaxa Aigua Potable i adequació voreres per a eliminació de 
barreres arquitectòniques en l’avgda. Font Menor, tram de l’Església”  

1.3 Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2014, presentat pels serveis de 
Gestió Recaptatòria de la Diputació de València. 

1.4 Donar compte dels decrets número 458, 459, 460, 461, 492, 508, 515, 516, 517, 
518, 533, 536, 537 de 2014 

1.5 Pressa en consideració de l’informe de secretaria-intervenció, sobre la falta de 
llibres d’actes del ple a l’arxiu municipal. 

1.6 Aprovació, si procedeix, de la part proporcional de la paga extra de Nadal de 
2012, a l’alcaldia. 

1.7 Donar compte informes tècnics sobre la moció presentada pels grups BLOC-
Compromís i EUPV en relació a la sentencia del TS 2159/2014 sobre l’IBI en sòl 
no urbanitzable. 

1.8 Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Victor Mansanet Boïgues sobre: 
1.8.a) En defensa dels malalts i malaltes d’hepatitis C. 
18.b) Noves mesures que s’han aprovat per mitjà del dret a l’habitatge i la millora de les 
condicions de vida de les famílies. 
 

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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