CONVOCATÒRIA
Per la present li comunique que el Sr. alcalde ha dictat el Decret núm. 501/2016, de
data 26 de setembre del 2016, que a continuació li transcric:
“Vist el que disposa l'article 41.4 i 85 del Reglament d'Organització i Funcionament de les
entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,el Ple celebrará les
seues sessions en la Casa Consistorial a excepció dels supostos de força major en els que, a
través de la convocatòria de l´Alcalde dictada previament i notificada a tots els membres de la
Corporació, podrà habilitar-se altre edifici o local a tal efecte. Vist que el saló de plenaris el dia
previst de celebració del ple es troba ocupat per una exposició amb motiu de la setmana
cultural.
Vist l'anterior i en exercici de les competències que em conferixen el que establix
l'article 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el
Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- Convocar sessió ordinària del Ple que tindrà lloc:
Dia 29 de setembre del 2016 a les 19.30 hores en la llar de la Música amb el següent
orde del dia de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de les actes dels plenaris de data 26 de maig i 28 de juliol del 2016.
2.- Presa de possessió de Sra. Amparo Clemente Muñoz.
3.- Donar compte renúncia de la regidora Sra. Sonia Rayas Peris i sol·licitud a JEC de
credencial del nº 10 de VOLEM FOIOS.
4.- Modificació de crèdits 19/2016, mitjançant crèdit extraordinari.
5.- Aprovació de l’Ordenança Fiscal Reguladora d’ajornament i fraccionament de tributs
municipals.
6.- Aprovació modificació de l’Ordenança Fiscal de la taxa de guals.
7.- Aprovació modificació de l’Ordenança Fiscal de la taxa per la prestació del servei de
recollida de residus sòlids urbans.
8.- Aprovació modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ IBI.
9.- Aprovació modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM.
10.- Aprovació Compte General 2015.
11.- Aprovació desestimació al·legacions i declaració lesivitat.
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12.- Aprovació modificació dels Estatuts de la Mancomunitat del Carraixet.
13.- Aprovació determinació de la transcripció dels plenaris de l’Ajuntament de Foios.
14.- Aprovació Conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Foios, Meliana i Albalat dels Sorells
per a la sol.licitud d ‘ajudes europees a les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i
Integrat (EDUSI).
15.- Adhesió de l’Ajuntament de Foios al pacte Valencià per la mobilitat segura i sostenible.
16.- Aprovació canvi de denominació de part del carrer la Unió.
17.- Moció del PSPV-PSOE Foios sobre les avaluacions finals a ESO i Batxillerat i altres
aspectes de la LOMQUE.
18.- Moció del PP sobre declaració de Arnaldo Otegi com persona non grata per al
municipi de Foios.
19.- Despatx extraordinari.
II.- PART NO RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ:
20.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 216/l2016 al 236/2016.
21.- Control d'òrgans de gestió
22.- Precs i preguntes.
SEGON.- Traslladar la present Resolució als Regidors de la corporació, comunicant que,
a partir d'esta data, tindran a la seua disposició els expedients i tots els antecedents que es
relacionen amb els assumptes que comprenen la convocatòria, perquè puga conéixer-los
abans de deliberar”.
Contra l'acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que establix la Llei reguladora del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podrà interposar un dels
recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la recepció d'esta notificació. Si transcorre un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que este haja sigut resolt i
notificat, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de sis mesos.
b) Recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la recepció d'esta notificació.
Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

Foios, 26 de setembre del 2016
La secretària
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