L'Ajuntament en Ple en sessió número 13 de caràcter ordinari, celebrada el dilluns
dia 16 de desembre de 2013 adopta el següent ACORD:
3.2 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 NOVEMBRE DE 2013, PER A ACORDAR LA
RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL
19 DE JULIOL DE 2004, ENTRE L’ENTITAT DEPENENT DE LA GENERALITAT
VALENCIANA I ESTE AJUNTAMENT PER A ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN SECTORS 8
I 9, DE SÒL URBANITZABLE (EXP. 46-0647/13)
Primer. Aprovar inicialment, i definitivament per al supòsit que durant el període
d’informació pública no es presenten reclamacions ni al·legacions, el document titulat
Addenda segona al conveni urbanístic de col·laboració subscrit per este Ajuntament amb
l’Institut Valencià de l’Habitatge SA, de data 19 de juliol de 2004, amb addenda primera de
data 14 d’abril de 2009, per a la gestió i actuació urbanística en els sectors 8 Marjaletes i 9
Fontetes, del vigent Pla General, el contingut del qual s’insereix en l’annex I.
Segon. Sotmetre l’addenda segona al tràmit d’informació pública per un termini de vint dies
hàbils per mitjà d’inserció d’anunci indicatiu d’eixe tràmit en el Butlletí oficial de la província
de València, en un diari d’informació general amb àmplia difusió en la província de València
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb la indicació que l’expedient tramitat a este
efecte podrà ser examinat durant eixe termini en les oficines municipals de la Secció E2
d’Urbanisme i Medi Ambient i, si escau, deduir les al·legacions o reclamacions que
consideren convenients als seus drets i interessos legítims, dins del mateix termini i per
escrit davant el Ple de l’Ajuntament.
Tercer. Notificar este acord a l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) perquè en
prenga coneixement i als efectes oportuns.
Quarta. Autoritzar i facultar el Sr. Alcalde President per a signar l’addenda segona que és
objecte d’aprovació en este acord.

Z:\X05-WEB\Documents web\Originals\Urbanisme\Programes\130647.03 Certificat Ple.doc

1/1

