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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, 27 de novembre de 2017
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 les actes corresponents a les sessions plenàries
celebrades els dies 25 de setembre de 2017 i el 2 de novembre de 2017.
1.2
Donar compte del Decret número 534/2017, de 10 de novembre sobre delegacions
genèriques a la regidora Débora Cabanes Ripoll.
1.3
Determinació de les percepcions econòmiques dels membres de la Corporació.
1.4
Donar compte de l’escrit sobre modificació del grup EUPV.
1.5
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 d juliol, del
tercer trimestre de 2017.
1.6
Donar compte dels decrets números 1 al 586 de 2016.
1.7
Donar compte dels decrets números 1 al 462 de 2017.
1.8
Donar compte del Decret número 529 de 9 de novembre de 2017.
1.9
Ratificació del Decret 516/17 per errada material en la classificació de l’aplicació
pressupostària.
1.10
Oferta Pública d’Ocupació de 2017.
1.11
Expedient instruït en virtut de la modificació de crèdits 2017/PRE/13 per suplements de
crèdits i crèdits extraordinaris.
1.12
Mocions presentades pel grup EUPV sobre:
a) 25 de novembre, contra la violència de gènere.
b) Sol·licitud de la modificació de la regulació de la regla de gasto.
1.13
Moció conjunta presentada per la portaveu de PSE i el portaveu d’EUPV, per la llibertat
de les preses i presos polítics .

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
La qual cosa, com a secretari, li notifique.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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