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Expte: 5/2017/PLE

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 5 de maig de 2017, l'alcaldia ha dictat el decret núm. 1185/2017, el
tenor literal del qual es transcriu a continuació:
“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, 11 de maig de 2017, a les 20.30 hores, en
Saló de sessions de la Casa Consistorial de LA POBLA DE VALLBONA, i d'acord amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors: 1/2017, de 12 de gener; 2/2017, de 9 de febrer;
3/2017, de 9 de març
SECRETARIA
2. 1515/2017_Sol·licitud d’ajuda per a la renovació de l’enllumenat públic, d’acord amb el que
estableix la resolució de 5 d’abril de 2017, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia, per la qual es publica la resolució, de 6 de març de 2017, del Consell d’Administració,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de la segona convocatòria del programa
d’ajudes per a la renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior municipal
ADMINISTRACIÓ FINANCERA
3. 1560/2017_Dació de compte de la informació comptable i la informació sobre el compliment
de la Llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2017
4. 1562/2017_Dació de compte del compliment del subministrament d’informació al Ministeri
d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral de les entitats local, primer trimestre de
2017
5. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidors delegats.
6. Mocions
7. Precs i preguntes
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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 aquest acte, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, es podrà interposar un dels següents recursos:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte
recorregut (excepte que es tracte d'un acte dictat per delegació en aquest cas correspondrà la
resolució a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà al de la
recepció d'aquesta notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no
suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l'article 117 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Si transcorreguera un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense
que aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de
sis mesos, comptador des de l'endemà al de la presumpta desestimació.
b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de València,
dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció d'aquesta
notificació.
En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que aquest es resolga expressament o se n'haja produït la desestimació per
silenci administratiu.
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considere convenient.

del Saz Salazar, José Ignacio
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