
 

                          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 26 de gener de
2017, 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 29 de setembre de 2017.

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

2. Dictamen CI de Foment Econòmic sobre programa mixte de treball-Formació
T’AVALEM-GARANTIA JOVENIL.
3. Dictamen CI d’Ordenació del Territori sobre la proposta de l’Alcaldia d’Adhesió al
Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia. Horitzó 2030.
4.Dictamen  CI  d’Ordenació  del  Territori  sobre  la  proposta  Departament  de  Medi
Ambient. Eliminació punts conflictius per elevada sinistralitat de l’avifauna en línies de
AT i MT.

5. Dictamen  CI  d’Ordenació  del  Territori  sobre  el  pla  d’acció  territorial  de  la
infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL). Tràmit
de pacte de participació pública i consultes a les al·legacions municipals.

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

6.  Donar  compte  de  les  Sentencies  favorables  a  l’Ajuntament  UA Canyaes   7  i  UA
Canyaes 8.

7. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, del
núm.  2886/16 al núm. 3010/16, i del núm.  1/17 núm. 105/17.

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,  23  de gener de 2017.
LA SECRETÀRIA
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