SECCIÓ A0: SECRETARIA GENERAL
Activitat 01: Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades
Correu electrònic: secretaria@tavernes.org

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER L'AJUNTAMENT PLE EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 7 DE JULIOL DE 2014.
L'Ajuntament Ple, en sessió 11, de caràcter ordinari de 7 de juliol de 2014, va adoptar,
entre altres, els acords que més avall s’indiquen de forma extractada, per a exposició pública en la
web municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació, d’acord amb l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i article 229.2 del Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals:
Va adoptar els següents acords:
1r) Aprovar els dictàmens de la Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme, Medi
Ambient, Agricultura i Promoció Turística, de data 30 de juny de 2014:
1.1 Dictamen amb relació a acordar l’inici de procediment declaratiu d’incompliments de
l’agent urbanitzador Agrupació d’Interès Urbanístic Sector 6 Entrada Platja, en l’execució del
programa d’actuació integrada Sector 6 Entrada Platja, conduent, si escau, a la resolució de
l’adjudicació del programa.
1.2 Dictamen sobre sol·licitud de l’agent urbanitzador per a declarar la suspensió temporal
en l’execució del programa d’actuació integrada del Sector 19 Sant Pau (expedient 620231/14PG).
1.3 Dictamen sobre resolució per mutu acord de l’adjudicació del programa d’actuació
integrada del Sector 13 La Marina, després del dictamen del Consell Superior de Territori i
Urbanisme de la Generalitat Valenciana i del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
(expedient 46-0654/13 PG).
2n) Aprovar els dictàmens de la Comissió Municipal Informativa de Règim Interior,
Foment Local, Participació Ciutadana, Sanitat, Educació, Cultura, Festes, Esports i Serveis
Socials, de data 2 de juliol de 2014:
2.1 Dictamen sobre aprovació de la designació i nomenament de membres del jurat de
persones de reconegut prestigi professional en l’àmbit cultural en l’expedient instruït per a
l’atorgament del títol de cronista oficial de Tavernes de la Valldigna (exp. 001-0069/2013).
2.2 Dictamen sobre la determinació dels dos dies de festa local per a 2015.
2.3 Dictamen sobre nova autorització de compatibilitat com a professor universitari associat
al Sr. Juan Tormo Flores, funcionari d’administració especial, subescala tècnica, arquitecte
municipal (expedient 004-0070/2014).
3r) Proposicions:
3.1 Aprovar la proposició de l’Alcaldia Presidència de rectificació d’error material detectat
en l’acord del Ple del passat 18 de juny respecte a l’expedient de modificació de crèdits 16/14 per
crèdit extraordinari núm. 7/14 del pressupost de despeses de 2012 prorrogat per al 2014.
Va quedar assabentada dels següents assumptes:
1r) Assumptes que s’han donat compte a la Comissió Municipal Informativa de
Règim Interior, Foment Local, Participació Ciutadana, Sanitat, Educació, Cultura, Festes,
Esports i Serveis Socials, de data 2 de juliol de 2014:
1.1Resolució 1286/2014, de 26 de maig, de l’Alcaldia Presidència, sobre sol·licitud de
subvenció i aprovació del projecte amb el títol Revaloració dels recursos turístics naturals de
Tavernes de la Valldigna (exp. 005-0025/2014)
1.2 Resolució 1330/2014, de 29 de maig, de l’Alcaldia Presidència, sobre designació de la
tinència d’alcaldia que assumeix la presidència de la Mesa de Contractació en supòsits
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d’impossibilitat d’assistència de la presidència titular (Exp. 001-0060/2011).
1.3 Resolució 1505/2014 de 23 de juny, de l'Alcaldia Presidència, sobre obertura de termini
per a la presentació de sol·licituds a fi de concórrer en el procés d'elecció de jutge de pau els
pròxims quatre anys. (exp. 001-0056/2014).
1.4 Resolució 1580/2014 de 26 de juny, de l'Alcaldia Presidència, sobre revocació i
designació de representant de l’Ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat (exp. 0010060/2011).
Tavernes de la Valldigna, 8 de juliol de 2014
ACTIVITAT DE RÈGIM INTERIOR,
MODERNITZACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES
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