
 

 

 

 

 
 

 

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 juliol  

de 2018, 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 i urgent corresponent al 17 de’maig 

de 2018. 

 

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

2.- Dictamen CI d’Ordenació del Territori sobre l’impuls de la tramitació i informació 

pública.  Modificació puntual. Articles  condicions habitabilitat edificis. 

3.- Dictamen CI d’Ordenació del Territori sobre l’aprovació definitiva del  Conveni 

Urbanístic. Llicència d’Obres OMA 63/2017. 

4.- Dictamen CI d’Hisenda i Béns Municipals sobre la modificació Pressupostària per 

suplements de crèdits 01/2018/S.  

5.- Dictamen CI de Serveis Socioculturals per sol·licitar la Delegació de competències i 

adhesió al projecte de Cooperació entre les Administracions Locals i la Generalitat 

Valenciana, per a dur a terme el Pla Edificant a la Ciutat d’Oliva, expressament per les 

actuacions a executar en Conservatori Professional de Música Josep Climent.  

6.- Dictamen CI de Serveis Socioculturals per  sol·licitar la Delegació de competències i 

adhesió al projecte de Cooperació entre les Administracions Locals i la Generalitat 

Valenciana, per a dur a terme el Pla Edificant a la Ciutat d’Oliva, expressament per les 

actuacions a executar en CEIP Lluís Vives. 

7.- Dictamen CI de Serveis Socioculturals per  sol·licitar la Delegació de competències i 

adhesió al projecte de Cooperació entre les Administracions Locals i la Generalitat 

Valenciana, per a dur a terme el Pla Edificant a la Ciutat d’Oliva, expressament per les 

actuacions a executar en CEIP Alfadalí. 

 

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

8.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, del 

núm. 1565/18 al  1870/18. 

 

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 juliol de 2018. 
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