
 
 

                    AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 
                                                                                                     LA VALLDIGNA (València) 

TAULER  D'ANUNCIS 

Ajuntament 

 

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

AJUNTAMENT EN PLE - SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  
 

 DIA:     25   de   JULIOL  de   2016. 

 HORA:        20  h.  00 min. 

 

 En compliment de la Resolució de l'Alcaldia del dia 20 de juliol de 2016, us convoquem 

a la sessió indicada, que tindrà lloc al Saló d'Actes de l'Ajuntament amb el següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.-  Aprovació, si és el cas, de l’acta en esborrany de la sessió de 13 de juny de 2016. 

 

2.- Aprovació de la integració de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en 

l’Associació “Som Rurals”. 

 

3.- Determinació de les Festes Locals a Efectes Escolars curs 2016/2017. 

 

4.- Acceptació de la Delegació de Diputació de València per a contractar les obres 

incloses en el  Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2016. 

 

5.- Aprovar la devolució de fiança definitiva al contractista de les obres “Instal·lació de 

Gespa artificial en el Camp de Futbol Municipal”. 

 

6.- Aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici  de  2015. 

 

7.- Retre compte de l’informe de secretaria-intervenció relatiu al càlcul del Període Mitjà 

de Pagament a Proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2016. 

 

8.- Retre compte de l’informe de secretaria-intervenció, relatiu a l’Execució del 

Pressupost de 2016, corresponent al segon trimestre. 

 

9.- Recolzament a l’acord de la Diputació de València, pel qual s’aprova Moció referent 

al règim de cotització dels professionals que presten serveis en municipis xicotets, basant-

se en els Convenis de la Diputació de València amb els Col·legis Professionals. 

 

10.- Retre compte de Resolucions de l'Alcaldia, i de la correspondència d'especial interès, 

també de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 referent al segon trimestre. 

 

11.- Precs i preguntes.  
  

    Benifairo de la Valldigna,  21 de juliol de  2016. 

                                                  El Secretari, 

                                                      Salvador Casanova Ferrer 
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