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CONVOCATÒRIA
El Sr. Alcalde, per Decret d'esta data, hi ha disposat la convocatòria de sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, que tindrà lloc en el Saló de Sessions de l'Ajuntament el dia 27 de novembre de 2.017, i a
les 18,30 hores, en primera convocatòria, d'acord amb el següent:
ORDE DEL DIA
A. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

B. PART RESOLUTIVA.
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL
1. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del procediment administratiu comú electrònic a
l'Ajuntament de Rafelbunyol
2. Proposta d'adhesió a la Plataforma de Contractació del Sector Públic
3. Poroposición del grup del partit Popular sobre suport i recolzament a les forces i cossos de
seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de dret.
4. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre finalització del procediment d'alienació
de 27 parcel·les del Sector IV per procediment negociat sense publicitat.
5. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre elaboració d'una ordenança on es regulen
els decibelis per als espectacles organitzats al carrer

ÀREA DE FOMENT
6. Adquisició de l'edifici situat al C / Major 54 mitjançant permuta amb la parcel·la municipal Lot
24. Parcel·la E.5.7.24, situada al sector IV propietat de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
7. Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2.017
relatiu a la participació en el projecte d'estratègia de desenvolupament urbà, sostenible i integrat
(EDUSI) de l'àrea urbana de Massamagrell, Rafelbunyol i Museros, i ratificació del mateix.
8. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre actuacions a seguir per fer possible la
reforma integral del CEIP núm.1 de Rafelbunyol.
9. Proposició del grup d'Independents de Rafelbunyol sobre suport als agricultors.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES
10. Aprovació inicial del Reglament de promoció de l'ús del valencià en l'Ajuntament de
Rafelbunyol
11. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora per a l'ús de l'àrea recreatiu denominada "Camí de
Llíria"
12. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre celebració del dia de la Bici.
13. Proposició del grup d'Independents de Rafelbunyol sobre elaboració d'una campanya de
protecció dels animals domèstics.
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ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
14. Declaració institucional sobre commemoració del dia 25 de novembre, sobre lluita contra la
violència de gènere.
15. Proposta d'adhesió a la Declaració de Shanghai sobre ciutats saludables.
16. Proposta d'adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana.
17. Proposició del Grup del Partit Popular sobre "Alta Inspecció Educativa"
C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTEN DELEGACIONS.
1. Dació de comptes del període mitjà de pagament despesa corresponent al 3r Ttre. de 2.017
2. Dació de comptes de l'informe sobre el compliment dels terminis exigits per la Llei 15/2010 de
Morositat en les operacions comercials relatives al 2n trimestre de 2.017
3. Dació de comptes de l'informe d'execució pressupostària i regla de despesa corresponent a 3r Ttre.
de 2.017
4. Dació de comptes de l'informe sobre el seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 3r trimestre de
2.017
5. Informe de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'últim ple ordinari
6. Informes de l'Alcaldia
7. Informes de representants en òrgans col·legiats i supramunicipals
8. Precs i preguntes
La documentació comprensiva del present Ple es troba a la seua disposició per al seu examen en les
Oficines de l'Ajuntament. L'expedició de còpies es limitarà a documents concrets, d'acord amb el que
preveu els articles 16 i 84 del R.O.F.
Servisca's firmar el duplicat.
Rafelbunyol, 22 de Novembre de 2017
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