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NOTIFICACIÓ DECRET 

DESCONVOCATÒRIA DE LA  SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE
GENER DE 2016

Wenceslao Alós Valls,  alcalde president  de l'Ajuntament de Moncofa,  fent  ús  de  les  facultats
atribuïdes per l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

Vists el  Decret 5/2016, de 8 de gener, pel qual es convocà sessió extraordinària del Ple de
l'Ajuntament el dia 12 de gener de 2016 a les 19 hores, segons l'ordre del dia següent:

1. Part resolutòria:

1. Proposta d'Alcaldia relativa a la desestimació de la sol·licitud presentada per UTE RENOS
ECISA  de  data  15-12-2015,  RE  9140  a  la  qual  interessen  “abstindre's  de  realitzar
qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que faça inútil o ineficaç la mesura cautelar
sol·licitada, fins que es pronuncie el jutjat que ha de resoldre-hi”.

2. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Moncofa i
plantilla de personal de l'any 2016.

Vist que amb posterioritat a la convocatòria s'ha requerit a la UTE RENOS ECISA perquè esmene
la sol·licitud de data 15/12/2015 que  requeria l'Ajuntament d'abstenir-se de realitzar qualsevol
activitat o dictar qualsevol acte que faça ineficaç la mesura cautelar de suspensió de l' execució de
l'acord plenari d'imposició de penalitats de data 24/09/2015 aclarint quins nous fets concorren per
a formular per segona vegada  la sol·licitud de suspensió.

Vist  que amb posterioritat  a  la  convocatòria  s'ha arribat  a acords amb altres grups polítics
municipals que modifiquen el pressupost general inicialment redactat per a l'exercici 2016 la
qual cosa requereix de nous informes i de més temps per a la tramitació.

Atès el que disposen els articles 21.1. a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i 80, 82 i concordants 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. 

RESOLC:

Primer. Desconvocar la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 12 de gener de 2016
a les 19 hores.
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Segon. Notificar el present decret als regidors/es municipals.

Tercer. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament.


