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NOTIFICACIÓ
Per donar compliment a l'article 195 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre mitjançant
el qual s'aprova el reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
faig avinent que amb data 6 de mayo de 2016, l'alcaldia ha dictat el decret núm. 1009/ 2016, el
tenor literal del qual es transcriu a continuació:
“Per la present aquesta alcaldia-presidència, fent ús de les at ribucions que li estan conferides
per l'art. 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els
articles 61 i 62 del Reglament orgànic municipal en vigor, CONVOCA l'Ajuntament Ple per
celebrar sessió de caràcter ordinària, el dijous, 12 de maig de 2016, a les 20.30 hores, en ell
Saló de s essions de la Casa Consistorial de LA POBLA DE VALLB ONA , i d'acord amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació d'acta de sessió anterior
SECRE TA RÍA
2. 1042/2016/ACU_Denegación de sol·licitud de certificació de silenci positiu, estimatori de
suspensió temporal de Programa, formulada per la mercantil ACP LEVEL, SLU
ÒRGA NS DE GOVERN
3. 19/ 2016/MO_Moció presentada pels grups munic ipals Compromís per la Pobla, S ocialista,
CUP O, EUPV-EVPV -ERPV-AS: A C sobre inici de l'expedient de denominació del parc
multiactivitat amb el nom de Pep Balaguer
4. 20/2016/MO_Moció presentada pels portaveus del grup municipal Compromís per la Pobla
de V allbona, S ocialista, CUPO i EUPV -EVPV-ERPV-AS: A C, per a instar a la Conselleria de
Sanitat a crear un Depart ament de Salut propi en la zona de l'Hospital de Llíria i millorar la
dotació de serveis amb mat ernitat i pediatria
ADMINIS TRA CIÓ FINA NCE RA
5. 1327/2016_A provació de la modificació de pressupost 5/2016 per transferències de crèdit
entre àrees de despesa diferents crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
6. 1292/2016_A provació de reconeixement extrajudicial de crèdit
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7. 1298/2016_Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i informació sobre
compliment de la Llei de morositat, 1r trimestre de 2016
8. 1413/2016_Dació de compte al Ple sobre la informació remitida al Ministeri d’Administracions
Públiques, execució trimestral Entitats Locals, 1r trimestre de 2016
9. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i regidors delegats
10 Mocions
11. Precs i preguntes
Que per la Sec retaria, es procedisca a notificar a tots els membres de l'Ajuntament Ple la
present convocatòria, amb l'antelació deguda d'acord amb la normativa vigent.”
El que us notifique perquè en prengueu coneixement i efectes, i com que és un acte que posa fi
a la via administrativa, contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar
potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà a la
notificació o publicació corres ponent, davant l'alcaldia; o directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mes os comptadors des de l'endemà a la notificació o
publicació corres ponent, davant dels jutjats contenciosos administratius de València.
En el cas que s'hi interpos e recurs potestatiu de reposició, contra la desestimació corresponent
les persones interessades poden interposar rec urs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos comptadors des de l'endemà a la notificació de la desestimació ex pressa del recurs
de reposició, o en el termini de sis mesos comptadors des del dia en què aquest haja
d'entendre's presumptament desestimat, davant dels jutjats c ontenciosos administratius de
València.
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que les persones interessades consideren
convenient interposar-hi.

del Saz Salazar, José Ignacio
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