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Asunto: Ple 12/4/2017, ordinari
N/Ref: Pleno/MCEB
Expte: 4/2017/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 7 d’abril de 2017, l'alcaldia ha dictat el decret núm. 917/2017, 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 dimecres, 12 d’abril 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: 11/2016, d’11 d’agost; 12/2016, de 8 de setembre;
15/2016, de 10 de novembre; 16/2016 de 24 de novembre; 17/2016, de 7 de desembre
SECRETARIA
2. 984/2017_Renúncia a l'acta de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Sr.
Alberto Forteza Monfort, del Partit Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
3. 1185/2017_Modificació de l’ordenança municipal reguladora dels fitxers que contenen dades
de caràcter personal mitjançant la incorporació del fitxer «Video actes del Ple Municipal», per a
la implantació d’un sistema de video acta
4. 1236/2017_Aprovació de l’expedient de condecoració a policies locals de la Pobla de
Vallbona amb 25 anys de servei
ADMINISTRACIÓ FINANCERA
5. 1198/2017_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2017, de modificació de les
Bases d’Execució del Pressupost de 2017
ÒRGANS DE GOVERN
6. 3/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís, Socialista, CUPO, EUPVEVPV-ERPV-AS: AC, davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos
generals de l'Estat 2017
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7. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidors delegats
8. Mocions
9. 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 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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