L'Ajuntament en Ple en sessió número 5 de caràcter ordinari, celebrada el dimecres dia 8
d’abril de 2015 adopta el següent ACORD:
2.7 DICTAMEN SOBRE PROPOSTA D’ACORD DEL TINENT D’ALCALDE 2N, DE DATA
23 DE MARÇ DE 2015, PER LA QUAL ES PROPOSA DESESTIMAR EL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER PROMO-GUAITA SL, CONTRA ACORD DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2014, PEL QUAL S’APROVA LA RESOLUCIÓ DE
L’ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ
ÚNICA QUE FORMA EL SECTOR 6 ENTRADA PLATJA.
PRIMER. Desestimar totalment el recurs potestatiu de reposició formulat per Promo-Guaita
SL contra l’acord del Ple de data 3 de novembre de 2014, pel qual s’acorda, amb desestimació
d’al·legacions presentades en el procediment, la resolució de l’adjudicació del Programa
d’actuació integrada de la unitat d’execució única del Sector 6 Entrada Platja, amb les altres
disposicions inherents a eixa resolució, especialment la confiscació de les garanties de promoció i
de retribució del Programa i la cancel·lació del Programa d’actuació integrada; acord este que es
confirma en tots els seus punts.
SEGON. Notificar este acord a Promo-Guaita SL, a les entitats avalistes per les garanties
de promoció i de retribució, i als altres interessats en el Programa amb indicació expressa que
este acord és definitiu i que, en contra, pot interposar directament el recurs contenciós
administratiu davant el jutjat d’este ordre jurisdiccional dels de València que per torn de
repartiment li corresponga, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
notificació (articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa).
TERCER. Comunicar este acord al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
en compliment de l’article 7 del reglament d’este òrgan consultiu aprovat pel Decret del Govern
Valencià 138/1996, de 16 de juliol.
QUART. Comunicar este acord al Registre d’Urbanisme de la Comunitat Valenciana als
efectes prevists en l’article 343 del ROGTU.
CINQUÈ. Comunicar este acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal perquè en
prenguen coneixement i efectes.
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