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Decret núm.: 361/2015 

Simat de la Valldigna,  22 de setembre de 2015 

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’odre del dia que tot seguit s’indica: 

Data: Dilluns 28 de setembre de  2015 Hora: 19,30 h (7,30 vesprada) 

Lloc:  Casa Consistorial 

ORDRE DEL DIA: 

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació, si procedeix,  de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 8 

de juliol 2015. 

1.2 Donar compte dels escrits d’acceptació de dedicació exclusiva i parcials de l’alcalde i 

regidors i regidores 

1.3  Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust del RDL 4/2012, 

corresponent al  segon trimestre de 2015. 

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

proveïdors (PMP)  en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol. 

1.5 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 127, 128, 130, 131, 146, 196, 197, 

204, 208, 225, 250, 256, 288, 311, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 336, i 351 de 2015. 

1.6 Ratificació Decret 353/2015 sobre sol·licitud d’ajuda per a material bibliogràfic. 

1.7 Donar compte acomiadament personal laboral. 

1.8 Elecció de Jutge de Pau substitut. 

1.9 Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

1.10 Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.     

2015/PRE/005, per crèdits extraordinaris i per suplement de crèdits. 

1.11 Compte General de 2014. 

1.12 Moció que presenta el grup COMPROMÍS per una educació de qualitat.  

1.13 Mocions que presenta la portaveu d’EUPV, Marisa Solanes, sobre: 

1.13.1 Per a l'aplicació de polítiques reals d'ajuda a refugiats i refugiades. 

1.13.2 Perquè es retiren les plaques commemoratives amb els noms d'autoritats 

imputades  o condemnades judicialment. 

1.13.3 Contra la violència de gènere.  

1.14 Mocions presentades per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, sobre: 

1.14.1 Per a l’acollida de refugiats i declarar Simat de la Valldigna, “ciutat refugi”. 

1.14.2 Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra 

les dones (25 de novembre). 

1.14.3 La constitució del Consell Escolar Mmunicipal de Simat de la Valldigna 

1.14.4 Per a la retirada de tot el fibrociment de la teulada del CEIP Valldigna 

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

3 TORN D’INTERVENCIONS 

La qual cosa, com a secretari li notifique. 

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