
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

CONVOCATÒRIA 
  
En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el  proper dijous, dia 28 de  gener  de 
2016, a les dinou hores i  trenta minuts  (19,30 h) i amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
1.-Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària corresponent al 26 de novembre 

de 2015. 
PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 

 
2. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals. Resolució d’al·legacions a la modificació 

de l’Ordenança Fiscal de l’IBI i proposta de deixar sense efecte la modificació en 
tràmit. 

3. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals.  Moció del Grup Socialista Municipal 
d’Oliva sobre ajudes als agricultors d’Oliva. 

4. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals. Moció del Grup Municipal Partit Popular, 
sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica. 

5. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals.  Moció del Grup Municipal Partit 
Popular, sobre la concessió d’efectes retroactius a l’exempció de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica.  

6. Dictamen CI de Governació. Pla d’actuació municipal davant el risc d’Inundacions 
d’Oliva. 

7. Dictamen CI de Benestar Social.  Adhesió de l’Ajuntament d’Oliva als acords de 
col·laboració de la conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
amb les empreses subministradores d’energia (ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, 
IBERDROLA) per evitar la suspensió del subministrament d’energia per raó de la 
pobresa energètica.  
8. Dictamen CI d’Ordenació del Territori. Declarar la conformitat  del projecte 
denominat “Col·lector Via de Ronda de la platja d’Oliva, millora i reforç del ferm, 
segona fase”. 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
9. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, del 

núm. 3606/15 al núm. 373815, i del 1/16 al 146/16. 
 
PRECS I PREGUNTES. 

La documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del Dia estarà a la seua disposició 
des del mateix dia de la convocatòria, en aquesta Secretaria, tal i com disposa l’article 
46 b de la Llei 7/85. 
 
Oliva, 25 de  gener  de 2016. 
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