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 5 D'AGOST DE 2013.
L'Ajuntament Ple, en sessió 9, de caràcter ordinària de 5 d'agost de 2013, 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:
1r) Aprovar l’esborrany d’acta de les sessions de l’Ajuntament en ple:
1.1 Sessió ordinària 7/2013 de 17 de juny de 2013.
1.2 Sessió ordinària 8/2013, d’1 de juliol de 2013.
2n) Aprovar els dictàmens de la Comissió Municipal Informativa d’Economia,
Hisenda, Patrimoni i Especial de Comptes:
De data 24 de juny de 2013:
2.1. Estudi i informe sobre el compte general corresponent al pressupost de 2012
(exp. 12-015/13).
De data 29 de juliol de 2013:
2.2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 25/13 (exp. 12-042/13).
2.3. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 26/13 (exp. 12-044/13).
2.4. Alçament de la suspensió al pagament de la concessió de premis del concurs de
fotografia digital “Els nostres paratges naturals” (Exp. 13-150/13).
3r) Aprovar el dictamen de la Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme,
Medi Ambient, Agricultura i Promoció Turística, de data 29 de juliol de 2013:
3.1 Dictamen sobre la proposta d’acord de la Sra. Tinent d’Alcalde 1ª, delegada
d’Urbanisme, Agricultura, Promoció Turística, Cultura, Festes, Educació i Sanitat, de data
20 de juny de 2013, per la qual:
a) Es desestimen les al·legacions fetes pels interessats en l’expedient 46-0100/13,
instruït d’ofici per a la declaració d’incompliments de l’agent urbanitzador Agrupació
d’Interés Urbanístic Sector 6 Entrada Platja, i, si escau, procedir a la resolució de
l’adjudicació del Programa d’actuació integrada de la unitat d’execució única que forma el
sector 6.
b) Sol·licitar al Consell Superior del Territori i Urbanisme de la Generalitat
Valenciana l’emissió d’informe preceptiu i vinculant previst en la legislació urbanística
valenciana perquè l’Ajuntament prenga la resolució definitiva en eixe procediment.
4t) 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 26 de juny de 2013:
4.1 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d’expedient de nomenament de fills predilectes i
fill adoptiu.
De data 31 de juliol de 2013:
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4.2 Quedar assabentat de la interlocutòria, de 3 de juliol de 2013, de la titular del
Jutjat Contenciós número 3 de València, per la qual disposa que pertoca modificar, a
instància de la defensa lletrada d’este Ajuntament, la mesura cautelar adoptada a instància
de la representació de la Sra. Karina Vercher González, i que quede sense efecte la
suspensió cautelar de l’acord del Ple de 23-10-12 [sic] (5 de novembre de 2012).
4.3 Proposta de la Regidoria Delegada de Festes de determinació de les dues
festivitats locals amb caràcter no recuperable per a l’any 2014.
4.4 Proposta de l’Alcaldia sobre nova autorització de compatibilitat com a professor
universitari associat a funcionari d’este Ajuntament (Exp. 4-016/2013).
4.5 Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 21 de juny de 2013 per la qual es presenta
la candidatura d’este Ajuntament als premis Reina Sofia d’accessibilitat universal de
municipis per a ajuntaments d’Espanya (exp. 1-034/13).
4.6 Aprovar les següents proposicions:
4.6.1 Proposta del Grup Popular, de 29 de juliol de 2013, amb relació a modificació de
designació de representant de l’Ajuntament en el Consorci Provincial del Servei de Prevenció
i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.
4.6.2 Proposta del Grup Popular, de 26 de juliol de 2013, amb relació a modificació de
designació de representant de l’Ajuntament en l’Assemblea General del Consorci
Turisticocultural de la Safor.
4.6.3 Proposta del Grup Popular, de 26 de juliol de 2013, amb relació a modificació de
designació de representant de l’Ajuntament en el Consorci del Pla Zonal de Residus X, XI i XII
(àrea de gestió I).
4.6.4 Proposta del Grup Popular, de 26 de juliol de 2013, amb relació a modificació de
designació de representant de l’Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la Ribera de
Xúquer.
4.6.5 Proposta del Grup Popular, de 26 de juliol de 2013, amb relació a modificació de
designació de representant de l’Ajuntament en la Mancomunitat de municipis de la Safor.
Tavernes de la Valldigna, 6 d'agost de 2013
ACTIVITAT DE RÈGIM INTERIOR,
MODERNITZACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES
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