
 

 

 

 

 
 

 

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 juliol de 2016, a les vint hores  (20,00 h) i amb 

el següent 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària corresponent al 14 de març de 2016. 

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària corresponent al 31 de març de 2016. 

3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària corresponent al 28 d’abril de 2016. 

 

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

 

4. Dictamen CI de Governació. Proposta per la iniciació de l’expedient de concessió de la Creu al mèrit 

policial amb distintiu blau de la Generalitat Valenciana. 

5. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals sobre  la modificació pressupostària per crèdits 

extraordinaris E/01/2016. 

6. Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits REX 

02/2016. 

7. Moció del Grup Partido Popular sobre la revisió i actualització de les Bases Generals del processos 

selectius corresponents a places de les ofertes d’ocupació públic. 

8. Moció del Grup Partido Popular sobre la defensa de la llibertat lingüística dels estudiants valencians. 

 

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

 

9. Donar compte de l’informe de morositat. Segon trimestre 2016. 

10. Donar compte del  període mitjà de pagament (PMP). Segon trimestre 2016. 

11. Donar compte  de l’informe d’Intervenció relatiu a les resolucions del president de l’entitat local 

contràries a les objeccions de legalitat. Primer trimestre de 2016. 

12. Donar compte  de l’informe d’Intervenció relatiu a les resolucions del president de l’entitat local 

contràries a les objeccions de legalitat. Segon trimestre de 2016. 

13. Donar compte de l’informe d’Intervenció de seguiment de l’exercici 2015 del pla econòmic-financer 

per l’exercici 2013-2015.    

14. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, del núm. 1455/16 

al núm. 1708/16. 

 

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  juliol  de 2016. 

LA SECRETÀRIA 
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