Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/3

El ple

VICTOR MANSANET BOÏGUES, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSE:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 30 de maig de 2022 a les 19:00
2ª convocatòria: 30 de maig de 2022 a les 19:30

Lloc

Saló plenari

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la
notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

Número: 2022-0422 Data: 25/05/2022

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

DECRET

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 28 de març de 2022
2. Aprovació del Pla de gestió de residus domèstics i assimilats de Simat de la Valldigna
3. Aprovació del Pla d'acció pel clima i l'energia sostenible (PACES)
4. Aprovació de desafectació de bens municipals
5. Aprovació de la MC 2022/PRE/006 per suplements de crèdit
6. Aprovació de les festes locals per al 2023
7. Ratificació del Decret 2022-0277 referent a la sol·licitud subvenció destinada al
voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals
8. Moció presentada pel grup Compromís sobre regeneració de Platges
9. Moció presentada pel grup PSOE amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia,
la transfòbia i la biofòbia
10.Assumptes no inclosos en l'ordre del dia
B) Activitat de control
11.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia de març i abril
12.Donar compte del PMP del 1t trimestre de 2022
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DECRET

13.Informes de fiscalització sobre la gestió pressupostària de març i abril

C) Precs i preguntes
14.Precs i preguntes.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcalde,

Víctor Mansanet Boïgues

