SECCIÓ A0: SECRETARIA GENERAL
Activitat 001: Règim Interior, Protecció de Dades, Transparència i Accés a la Informació Pública
Correu electrònic: secretaria@tavernes.org

NOTIFICACIÓ
Li faig saber que en la data que s’assenyala l’Alcaldia ha adoptat la següent resolució:

RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ Nº 202101117 DE 31 DE MARÇ DE 2021 DE
L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA, SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚMERO 5 I A DISTÀNCIA (TELEMÀTICA) DE L’AJUNTAMENT EN PLE, PER AL
DIMECRES 7 D’ABRIL DE 2021, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA
(2021_EXP_A001_00024).
FETS
1. Mitjançant Resolució d’esta Alcaldia 20210117 d’ahir 31 de març es va convocar sessió
ordinària del ple per al proper dimecres 7 d’abril de 2021.
2. La relació assumptes i en particular els expedients conclosos que integren l’ordre del dia
que l’acompanya va estar preparat, redactat i posat a disposició de l’Alcaldia i de la Junta de
Portaveus per la Secretaria a través del departament de Règim Interior, en base als punts que
integren els ordres del dia de les comissions municipals informatives convocades. Ara be, com que
la Junta de Portaveus inicia la seua sessió minuts després de finalitzar la última comissió informativa
i per tant llevat de rebre comunicat en contrari per part dels secretaris de les comissions, els punts
que examina la Junta són únicament els que figuren en l’ordre del dia de les convocatòries de les
comissions rebuts en secretaria.
3. Els assumptes incorporats a la comissió informativa que no figuren en l’ordre del dia, per
motius d’urgència, s’ha d’advertir i comunicar expressament a la secretaria. A més, com algunes
sessions de les comissions, finalitzen minuts abans de començar la Junta de Portaveus que ha de
conèixer la totalitat d’assumptes a incorporar a l’ordre del dia del ple, la manca d’esta informació
impedeix conèixer dictàmens adoptats sobre assumptes que no figuen en l’ordre del dia de les
comissions i per tant sense que la Junta puga assabentar-se i finalment incorporar-se a l’ordre del
dia del ple.
4. En la Comissió Municipal Informativa de Personal celebrada el dilluns 29 de març es va
incorporar, per la via d’urgència, l’assumpte següent:
Dictamen de la proposta del regidor de personal sobre modificació de la Relació de Llocs de
Treball, pel que fa al Grup de titulació en el qual es classifica el lloc de treball J003 per execució de
la sentència del TSJCV 541/2018 de 30 de novembre de 2018, després de la declaració de fermesa
comunicada a este Ajuntament en data 26 de març de 2021 (Exp. 004-0090/2012).
5. El citat punt no es va incloure en l’ordre del dia de la convocatòria del Ple, per les raons
exposades. Aquesta omissió que ha de ser rectificada a través d’esta resolució per tal de no
demorar l’adopció del corresponent acord.
FONAMENTS JURÍDICS
A) L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions publiques, diu que les administracions públiques poden rectificar, així mateix,
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
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1/4

PRIMER. Modificar l’ordre del dia que acompanya la convocatòria del ple ordinari del mes
d’abril continguda en la Resolució d’esta Alcaldia 02101117 de 31 de març de 2021 que queda en
els termes que annex s’assenyalen i que resulten de la incorporació de l’assumpte referenciat i
motivat en els antecedents.
SEGON. Notificar esta resolució als membres de la corporació i recordar-los que
l’assumpte incorporat es troba a la seua disposició en la ubicació electrònica notificada en el seu
dia.
TERCER Ordenar la publicitat en la web municipal d’aquesta resolució i dels assumptes
compresos en l’ordre del dia.
QUART. Esta Resolució, d’acord amb l’art. 52.2 de la LRBRL, posa fi a la via administrativa
i es pot interposar recurs potestatiu de resolució davant l’Alcalde.
El termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes des de l’endemà de la
notificació. Transcorregut aquest termini, únicament podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu, sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes.
Contra la resolució d’un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou eixe recurs.
També és pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat d’este ordre dels de
València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació.
Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar-ne qualsevol altre que estimen
oportú.

ANNEX
ORDRE DEL DIA:
1r) Ratificació dels membres que concorren a distància a esta sessió telemàtica, de
la seua assistència, per videoconferència, i expressa declaració de trobar-se en territori
espanyol.
II
APROVACIÓ ACTES SESSIONS DE L’AJUNTAMENT EN PLE
2.1 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 03/2021, de 15
(2021_EXP_A001_00018).
2.2 Aprovació de l’acta
(2021_EXP_A001_00021).

de

la

sessió

ordinària

04/2021,

de

8

de
de

febrer
març

III
PART RESOLUTIVA:
DICTÀMENS: EXPEDIENTS CONCLUSOS EXAMINATS PRÈVIAMENT EN COMISSIÓ
CONTRACTACIÓ, SERVEIS PÚBLICS, OBRES PÚBLIQUES, INFRAESTRUCTURES
URBANES, ACTIVITATS TÈCNIQUES, PERSONAL I NOVES TECNOLOGIES (Sessió de la
CMI de 29-03-2021):
3.1 Dictamen de la proposta del regidor de personal sobre modificació de la Relació de
Llocs de Treball, pel que fa al Grup de titulació en el qual es classifica el lloc de treball J003
per execució de la sentència del TSJCV 541/2018 de 30 de novembre de 2018, després de
la declaració de fermesa comunicada a este Ajuntament en data 26 de març de 2021 (EXP.
004-0090/2012).
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ECONOMIA, HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES (Sessió de la CMI de 30-03-2021):
3.2 Dictamen de la proposta d’acord de l’Alcaldia Presidència sobre modificació de crèdits
núm. 13/2021 per suplement de crèdit núm. 1/2021 del pressupost de despeses de 2020,
prorrogat per a 2021 (012-0020/2021).
3.3 Dictamen de la proposta d’acord de l’Alcaldia Presidència sobre modificació de crèdits
núm. 14/2021 per crèdit extraordinari 4/2021 i suplement núm. 2/2021 del pressupost de
despeses de 2020, prorrogat per a 2021. (012-0021/2021).
3.4 Dictamen de la proposta d’acord de l’Alcaldia Presidència sobre aprovació de
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2021 (exp. 13-041/2021).
ASSUMPTES INCORPORATS A L’ORDRE DEL DIA PELS GRUPS POLÍTICS, NO OBSTANT
ELS INFORMES DE LA SECRETARIA AMB RELACIÓ A L’ADOPCIÓ DELS ACORDS
CONTINGUTS EN LES PROPOSTES:
►Propostes d’acord (art. 116 LRLCV)
3.5 Proposta d’acord conjunta dels grups Socialista, Popular i Ciutadans en suport dels
Cossos i Forces de Seguretat.
IV
PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL
► A) Informació:
4.1 Donar compte de les resolucions adoptades pels òrgans de govern distints del Ple, des
de l’última sessió ordinària d’esta corporació municipal (art. 10 ROM).
4.2 Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’última sessió del 8
de març de 2021, per delegació de l’Ajuntament Ple (acord de 3 d’agost de 2020):
* Serveis Socials, Dependència, Agricultura, Brigada Agrària, Medi Ambient, Sanitat i
Benestar Animal i Comerç (Sessió de la CMI de 01-03-2021):
4.2.1 Dictamen de la proposta d’acord de la Regidoria Delegada de Serveis Socials
sobre protocol d'adhesió de les entitats locals per a la difusió i implantació de SIUSS i
la seua aplicació informàtica i intercanvi d'informació.
4.3 Donar compte d’altres assumptes, prèviament examinats en comissió informativa:
* Economia, Hisenda i Especial de Comptes (Sessió de la CMI de 30-03-2021):
4.3.1 Informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat
local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d'ingressos.
4.3.2 Resolució de l’Alcaldia núm. 945, de 16 de març de 2021, sobre aprovació
liquidació pressupost 2020 (exp. 012-0005/2021).
* Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Foment Local, Promoció
Lingüística, Educació, Participació Ciutadana, Turisme, Esports i Diversitat (Sessió de
la CMI de 30-03-2021):
4.3.3 Sentència 113/2021, de 23 de març, del recurs contenciós administratiu contra
l'acord del ple de 4 de febrer de 2019 que desestimava la sol·licitud de la resolució
del PAI per causes no imputables a l'agent urbanitzador.
► B) Impuls
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4.4 Mocions d’impuls:
4.4.1 Moció d’impuls del Grup Ciutadans, sobre encomanda d’informes tècnics a fi
d’iniciar, si és el cas, accions jurídiques per a solucionar el problema d’erosió de la
platja de Tavernes (epicentre a la Goleta).
4.4.2 Moció d’impuls del Grup Ciutadans per a millorar les condicions del xicotet
comerç.
4.5 Precs
►C) Control
4.6 Preguntes i respostes
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Tavernes de la Valldigna, 1 d’abril de 2021.

EL CAP DE RÈGIM INTERIOR
Signat. Javier Brines Almiñana
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