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Segon. Dictamen de la CI de Serveis Socioculturals sobre proposta del regidor de Cultura
sobre Aprovació i Dictamen dels Estatuts del Consell Municipal de Cultura i Patrimoni de
l’Ajuntament d’Oliva. (MS)
Tercer. Dictamen de la CI de Benestar Social sobre dictamen de la moció conjunta sobre
el 25N Dia Internacional contra la violència de gènere.(MS)
Quart. Dictamen de la CI d’Ordenació del Territori sobre proposta de Resolució
d’aprovació definitiva de la modificació de planejament que afecta a les illes de cases 13 i
14 del sector 1; i a l’illa de cases «A» del Sector 2 del PAU Oliva Nova <Exp. Genèric
d’Urbanisme 2018/780 (2018/4263)>. (MS)
Cinqué. Dictamen de la CI d’Ordenació del Territori sobre Proposta de Resolució
d’aprovació inicial Primera Addenda de modificació de l’acord Comissió Bilateral de
21/10/2016, relatiu al Programa ARRU <Exp. Genèric de Secretaria 2020/57 (2020/1482)>.
(MS)
Sisé. Dictamen de la CI d’Ordenació del Territori sobre Proposta de Resolució d’aprovació
provisional Segona Addenda del Programa ARRU per incloure part del Parc Públic Santa
Anna <Exp. Genèric de Secretaria 2020/57 (2020/1482). (MS)
Seté. Dictamen de la CI d’Ordenació del Territori sobre Proposta de Resolució d’aprovació
Reajust Anualitats del Programa ARRUR <Exp. Serveis Generals d’Urbanisme 2020/256
(2020/3368)>. (MS)
Vuité. Dictamen de la CI d’Ordenació del Territori sobre Proposta del Regidor Delegat de
Planejament d’inici de modificació puntual del PP Sector 15 i de les previsions de la Xarxa
Estructural-Sistema General Hospitalari del PGOU <Exp. Serveis Generals d’Urbanisme
2020/471 (2020/5480)>.
Nové. Dictamen de la CI d’Hisenda i Béns Municipals sobre proposta de reconeixement
extrajudicial de crèdits REX 4/2020. (MS)
Desé. Moció del Grup Municipal Ciudadanos en reconeixement i suport a tot el sector
agroalimentari valencià i del producte de proximitat. (MS)
Onzé. Moció del Grup Municipal Ciudadanos perquè la Generalitat Valenciana pose en
marxa d’un bo de reactivació de compra al xicotet comerç de la Comunitat Valenciana.
(MS)
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PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

Código Seguro de Validación

Primer. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària corresponent al 28 de maig de
2020. (MS)

Estado de elaboración: Original

ORDRE DEL DIA

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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 dijous, 26 de novembre de 2020, a les
dinou hores (19.00 hores), i amb el següent

Origen: Origen administración

CONVOCATÒRIA

Url de validación
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Srs/Sres. Regidors/es

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

EL SECRETARI

Código Seguro de Validación

Oliva, a la data de la signatura electrònica que figura al marge.

Estado de elaboración: Original

PRECS I PREGUNTES

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Vinté. Donar compte de l’informe d'intervenció de compliment de les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per
l’ORDRE HAP 21/05/2012.
Vint-i-uné. Donar compte de l’Informe d’Intervenció del període mitjà de pagament
corresponent al tercer trimestre de 2020.
Vint-i-dosé. Donar compte dels informes de morositat tercer trimestre 2020.
Vint-i-tresé. Donar compte de la remissió de la informació sobre el cost efectiu dels
serveis prestats en l’exercici 2019 al MEH.
Vint-i-quatré. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària
ordinària, del núm. 2244/2020 al 2563/2020.

Origen: Origen administración

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

Url de validación

Dotzé. Moció del Grup Municipal Projecte Oliva per a la Modificació de la Disposició
Transitòria Única de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa i
aprofitament especial del domini públic en ares de no generar liquidacions per l’ocupació
de domini públic amb taules i cadires fins al 31 de desembre de 2021.(MS)
Tretzé. Moció del Grup Municipal Ciudadanos perquè l’Ajuntament d’Oliva instal·le aparells
purificadors d’aire amb filtre HEPA als edificis municipals amb més afluència de públic.
(MS)
Catorzé. Moció del Grup Municipal Partit Popular per a constituir una comissió de
seguiment de les peticions històriques dels veïns i contribuents del Camí del Vall Nou i de
l’Àrea Bassetes. (MS)
Quinzé. Moció del Grup Municipal Partit Popular per a implantar un pla d'accessibilitat
integral en la ciutat d’Oliva. (MS)
Setzé. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Disseté. Modificació de la Plantilla 2020.
Divuité. Proposta de Resolució de subvencions de convocatòria pública de concurrència
competitiva, destinades a clubs i entitats esportives locals, exercici 2020. (MS)
Dinové. Proposta de Resolució de subvencions de convocatòria publica de concurrència
competitiva, destinades esportistes d’elit i alt rendiment no professionals locals, exercici
2020. (MS)
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