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Assumpte: Ple 8/10/2015, ordinari
N/Ref: Ple/MCEB
Expt: 15/2015/PLE

NOTIFICACIÓ
En compliment de l’ordenat per l’artícle 195 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
us notifique que, amb data 2 d’octubre de 2015, s’ha dictat per l’Alcaldia el decret núm.
2110/2015, que transcric literalment:
“Per la present aquesta alcaldia-presidència, fent ús de les atribucions 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, 8 d’octubre de 2015, a les 20.30 hores, al
Saló de sessions de la Casa Consistorial de LA POBLA DE VALLBONA, i d'acord amb el
següent ordre del dia:
SECRETARIA
1. 3067/2015_Aprovació de l’adhesió a l´acord adoptat pel Ple de l´Ajuntament de Llíria, en
sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2015, sobre el compliment de les obligacions derivades
del contracte de concessió per a la reforma, conservació i explotació de la CV-35
ADMINISTRACIÓ FINANCERA
2. 3029/2015_Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de béns
immobles
3. 3077/2015_Aprovació de la sol·licitud de fraccionament de la devolució de la liquidació
negativa de la participació en els tributs de l’estat de 2013
4. Dació de compte de resolucions d'alcaldia i de regidors delegats.
5. Mocions
6. Precs i preguntes
Que per la Secretaria, 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.”
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar potestativament
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o publicació
de la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o directament recurs contenciós-

IdentificadoraI9K Z77s b3Bl 68+B TxgE 0umN FpU=
Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano

 ! " #$%" ! &""%$

'()*+147 4: ;<=>*? @B  E:=GH<* @I JKI LL ML  N7O @I JKI LL JI  ;Q RISUM  ;VWVNV QXRIYJLRLL Z
[[[V=7\<]=74:(7==]<*7V:^  [[[VH7_:]<<`V_<cY7g1*h7c:*h=7\<]=74:(7==]<*7  h[)hh:qr s7gh=7\<]=7

administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà a la notificació o publicació de
la mateixa, davant el Jutjat contenciós-administratiu de València.
En el cas que s’hagués interposat recurs potestatiu de reposició, els interessats podran
interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de la resolució del recurs de reposició, o en el termini de sis mesos a comptar
de l’endemà del dia en què el recurs s’entenga presumptament desestimat, davant el Jutjat
contenciós-administratiu de València.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que els interessats estimen oportú interposar.
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