
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

DECRET DE CONVOCATÒRIA 
 
 
Fent ús de les atribucions regulades en els articles 21.1.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 80 del Reial Decret Legislatiu 
2.568/86, vista la relació d’expedients conclosos de Secretaria, per la present convoque 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous, 25 de febrer 
de 2016, a les 19.30 hores (dinou hores i trenta minuts), i amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.-Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària corresponent al 15 de 
desembre de 2015. 

2.-Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària corresponent al 29 de desembre 
de 2015. 

 
 

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

3. Dictamen CI de Governació. Proposta d’iniciació del procediment de concessió de 
condecoració policies de més de 25 anys de serveis. 

4. Dictamen CI de Benestar Social. Moció dia Internacional de la Dona, 8 de març de 
2016. 

5. Dictamen CI d’Ordenació del Territori. Informe municipal de l’expedient de 
modificació del límit interior de la zona de servitud de trànsit del Sector 5. 

6. Dictamen CI de Foment Econòmic. Aprovació inicial, si s’escau, dels Estatuts del 
Consell Municipal de Turisme. 

7. Dictamen CI de Foment Econòmic. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de Declaracions Responsables de Comunicacions 
d’Activitats Innòcues, Declaracions Responsables Ambientals, Llicències 
Ambientals i Declaracions Responsables i Autoritzacions d’Establiments Públics. 

8. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals. Proposta d’acceptació del desistiment de 
les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la Taxa per l’Ocupació del Domini Públic Local. 

9. Proposició sobre l’aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança Municipal de Consum 
de Begudes Alcohòliques en la via pública (art. 82.3 del ROF, ratificació inclusió). 

10. Proposició sobre l’aprovació inicial, si s’escau, del Reglament de Funcionament de 
l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (art. 82.3 del ROF, ratificació inclusió). 

11. Proposició sobre nomenament de representants en el Consorci de les Comarques 
Centrals Valencianes (art. 82.3 del ROF, ratificació inclusió). 

12. Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 361/16, sobre l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Oliva conduent a la Declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial a favor de les 
Normes de Castelló. 

 
 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 

13. Donar compte de l’Informe de Morositat del Quart Trimestre de 2015. 
14. Donar compte de l’Informe d’Intervenció del període mitjà de pagament 
corresponent al Quart Trimestre de 2015.  
15. Donar compte de l’Informe d’Intervenció de compliment d’obligacions trimestrals 
del Quart Trimestre de 2015. 
16. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 385/16, sobre delegació de firma de 
certificats en absència de l’alcalde. 
17. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 390/16, deixant sense efecte la 
delegació de Gestió i Disciplina Urbanística i altres modificacions de funcions de 
delegacions. 
18. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, 

del núm. 147/16 al núm. 394/16. 
 

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. 
 
Ho mana i signa l’alcalde, Sr. David González Martínez. Oliva, vint-i-dos de febrer de 
dos mil setze. 

 
L’ALCALDE 

 
 
 
 
 
 

David González Martínez 

Done fe 
EL SECRETARI ACCTAL. 

 
 
 
 
 
 

José Sebastián Estela Climent  
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