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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: 
  
 RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA 
NÚMERO 10 DE L’AJUNTAMENT EN PLE PER AL PRÒXIM DILLUNS, DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2022 
(001220078 / 1127886J). 

FETS 
 1. L’Ajuntament en ple, en sessió del dia 15 de juliol de 2019, va acordar mantenir la periodicitat de les 
sessions ordinàries del Ple en els termes prevists en el Reglament Orgànic Municipal (primer dilluns de mes) i, 
així mateix, va determinar com a hora de celebració de les sessions ordinàries de l’Ajuntament en ple les 
20:00 hores, conforme a l’article 7é del Reglament.  
 2. La Junta de Portaveus, en sessió de 8 de noviembre de 2022, ha pres coneixement de la totalitat de 
punts incorporats a l’ordre del dia i, en particular, de la relació d’expedients conclusos, emesa per la Secretaria 
General; així mateix, ha quedat assabentada dels criteris pel que fa al contingut dels assumptes susceptibles de 
rebre publicitat, tots els quals tenen informe favorable de la Junta en els termes que figuren en l’acta 
corresponent.  

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 A) Correspon a l’alcalde convocar i presidir les sessions del ple, conforme a la vigent redacció de l’article 
21.1.c), en relació amb l’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i articles 
41.4 i 80.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre.  
 B) L’Alcaldia Presidència, en exercici de la previsió continguda en l’art. 7.bis del Reglament Orgànic 
Municipal, en data 7 de setembre va dictar la Resolució 2141/2015, on regula la publicitat dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de les sessions del ple, juntament amb la convocatòria, i amb esta finalitat va 
determinar els requisits i criteris que han de complir aquells per tal que es puguen publicar. 
 C) L’art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) diu que les 
sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, podran ser secrets el debat i votació 
dels assumptes que puguen afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l’article 18.1 de la 
Constitució, quan s’acorde per majoria absoluta. 

 
PART RESOLUTIVA 

 PRIMER. Convocar sessió del Ple conforme als termes següents: 
Número:  10/2022 
Caràcter: Ordinari. 
Data: Dilluns 14 de novembre de 2022, en primera convocatòria, i, si no hi ha el quòrum exigit, 

en segona convocatòria dos dies després, al mateix lloc i hora.  
Lloc:  Saló de plens d’este Ajuntament (Plaça Major d’aquesta ciutat).  
Hora:  20:00 hores 
Ordre del dia: Punts inclosos en annex a esta resolució 
Instruccions: Els assistents hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establides amb 

caràcter general, i, en particular, les recomanacions relatives al manteniment de la 
distància mínima de seguretat interpersonal i per als qui siga d’aplicació l’ús de la 
mascareta. 

Consulta 
Assumptes: Membres de la corporació: Es poden consultar en la carpeta “Assumptes a tractar” que 

figura en l’expedient d’esta convocatòria. Si es vol consultar l’expedient de què deriva 
cada assumpte en el mateix expedient de la convocatòria es pot fer a través de l’opció 
“Expedients relacionats”. 

mailto:secretaria@tavernes.org
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 Ciutadania: Pot consultar els assumptes a tractar en el portal de transparència: 
http://www.tavernes.es/va/node/1385. Si no hi figura el punt és que l’assumpte no pot 
ser objecte de publicitat en aquest moment de la convocatòria del ple perquè pot 
comprometre altres béns jurídics (com ara la protecció de dades personals o altres 
interessos o drets subjectius).  

 SEGON. Notificar esta resolució als membres de la corporació, els quals han de comunicar amb 
l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a la sessió, d’acord 
amb l’article 12.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. Igualment, notificar esta resolució al 
Departament d’Informàtica i brigada d’oficis múltiples per a la neteja del mobiliari i micròfons. 
 TERCER. Fer saber als regidors que, en el sessió, hauran d’ajustar les seues intervencions respectant 
la normativa de protecció de dades personals. Aixi mateix se’ls  informar los que la sessió serà retransmesa 
en directe i posteriorment romandrà durant un període d’un any en el portal de transparència i en el qual 
també serà publicada l’acta durant tres anys. 
 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: 

 

 
PRIMERA PART DE LA SESSIÓ DEL PLE:  

PRONUNCIAMENTS DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL  
 

 
► 1. APROVACIÓ ACTES DE SESSIONS ANTERIORS DEL PLE 
 

1.1 Acta de la sessió ordinària número 09 de l’Ajuntament en ple de 3 d’octubre de 2022 (exp. 
001220072. Intern 1096232W). 

 
► 2. ADOPCIÓ D’ACORDS RESOLUTIUS:  
 
Dictàmens emesos en comissió municipal informativa (CMI) sobre expedients administratius conclusos: 

 
Contractació, Serveis Públics, Obres Públiques, Infraestructures Urbanes, Activitats Tècniques, Personal i 
Noves Tecnologies (sessió de la CMI de 7-11-2022): 
 
2.1 Dictamen de la proposta d’acord de l'Alcaldia Presidència sobre acceptació de la delegació de 
competències proposada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a l’actuació 
«Adequació/ampliació del centre CEIP Magraner», d’acord amb el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del 
Consell (Edificant). (exp.1134616F; 2019_EXP_C008_00098). 
2.2 Dictamen de la proposta d’acord de l'Alcaldia Presidència sobre inici expedient determinació règim 
jurídic del servei de gestió de la piscina coberta (exp. 946988M ; 008-0031/2022). 
2.3 Dictamen de la proposta d’acord de l'Alcaldia Presidència sobre sol·licitud d’ampliació i inclusió del 
municipi de Tavernes de la Valldigna en l'àrea de prestació conjunta del taxi de la Safor (exp. 008-
0093/2022 ; exp. 1075687K). 

http://www.tavernes.es/va/node/1385
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Comissió Municipal Informativa de Règim Interior, Transparència, Accés a la Informació Pública, 
Cultura, Festes, Joventut i Patrimoni (sessió de la CMI de 7-11-2022): 
 
2.4 Dictamen de la proposta d’acord de l'Alcaldia Presidència sobre aprovació definitiva de la modificació 
dels estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna per separació del municipi de Tavernes de la Valldigna i 
adaptació a la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la Comunitat 
Valenciana (Exp. Manc. 0218041) (Exp. Ajuntament 001220022 / 935243Z –Cont. Exp. 72/2015). 
 
Economia, Hisenda i Especial de Comptes (sessió de la CMI de 8-11-2022): 
 
2.5 Dictamen de la proposta d’acord de l’Alcaldia Presidència sobre modificació de crèdit núm. 34/22 
suplement núm. 9 extraordinari núm. 7 (exp. 1124776P Ref. Interna 012220056). 
2.6 Dictamen de la proposta d’acord de l’Alcaldia Presidència sobre modificació de crèdit núm. 35/22 
extraordinari núm. 6 (exp. 1125092D Ref. Interna 012220057). 
2.7 Dictamen de la proposta d’acord de l’Alcaldia Presidència sobre alçament de l’objecció de caràcter 
suspensiu a la tramitació de despeses per falta de tràmits essencials i de crèdit pressupostari 
(F/2022/24) (exp. 914946J  Ref. Interna 013220007). 
 
Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Foment Local, Promoció Lingüística, Educació, 
Participació Ciutadana, Turisme, Esports i Diversitat (sessió de la CMI de 8-11-202): 
 
2.8 Dictamen de la proposta d’acord de la Regidoria d’Urbanisme per a la participació pública i consultes 
de la versió preliminar del Pla Especial de reserva de sòl dotacional per a la nova estació depuradora 
d’aigües residuals d’este municipi (964462F – Ref. Interna 2018_EXP_E062_00992). 
 
Serveis Socials, Dependència, Agricultura, Brigada Agrària, Medi Ambient, Sanitat i Benestar Animal i 
Comerç (Sessió de la CMI de 7-11-2022):  
 
2.9 Dictamen de la proposta d’acord de la Regidoria de Serveis Socials sobre aprovació de l’addenda al 
contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i 
este Ajuntament, per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, per a 
l’exercici 2022-2023-2024 (EXP_2022_i024_914980f) . 
 

 
SEGONA PART DE LA SESSIÓ DEL PLE:  

INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL  
 

 
► A. INFORMACIÓ: DONAR COMPTE  
 
A.1 De les resolucions adoptades per l’Alcaldia i tinències d’Alcaldia:  
 De la número 2919 de 26 de setembre  de 2022. 
 A la número 3461 de 07 de novembre de 2022. 
 
A.2 Altres assumptes i resolucions que prèviament s’han donat compte, de manera individualitzada:  

 
Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Foment Local, Promoció Lingüística, Educació, 
Participació Ciutadana, Turisme, Esports i Diversitat (Sessió de la CMI de 8-11-202): 
 
A.2.1 Sentència 214 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de València, d’1 de setembre de 2022, 
sobre la liquidació de la resolució del contracte de procuradora per danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament. 
A.2.2 Sentència 464 del TSJCV, de 30 de juny de 2022, sobre la valoració d’aprofitaments urbanístics. 
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A.2.3 Sentència 424 del TSJCV, de 23 de juny de 2022, sobre danys per inactivitat de l’Ajuntament davant 
imissions acústiques produïdes per esdeveniments en la platja. 
 
Economia, Hisenda i Especial de Comptes (sessió de la CMI de 8-11-2022): 
 
A.2.4 Donar compte dels informes d’objecció del segon i tercer trimestre del 2022. 
A.2.5 Donar compte del control pressupostari del tercer trimestre del 2022. 
 

► B) IMPULS:  
 

B.1 Mocions d’impuls 
 

B.2 Precs  
 

► C) CONTROL:  
 

 C.1 Preguntes i respostes 
 
 La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
  
 Tavernes de la Valldigna, 9 de novembre de 2022. 
 

 
EL SECRETARI GENERAL  

Signat. César Herrero Pombo  
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