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CONVOCATÒRIA
El Sr. Alcalde accidental, 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 31 de juliol de 2.017, i a
les 18,30 hores, en primera convocatòria, d'acord amb el següent:
ORDE DEL DIA
A. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
B. PART RESOLUTIVA.
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL
1. Aprovació del Compte general del Pressupost de l'any 2.016
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 14/2017 per concessió de crèdits
extraordinaris amb càrrec a baixes en altres partides.
3. Aprovació provisional de l'establiment d'una taxa per celebració de bodes civils en caps de
setmana.
4. Aprovació proposada preus públics del programa de formació de persones adultes per al curs
2.017/2.018
5. Aprovació de l'expedient de contractació de l'explotació del bar-cafeteria siti en el parc Ausias
March.
6. Aprovació del conveni per a l'adhesió a la plataforma d'administració electrònica de la Diputació
Provincial de València.
7. Moció del Grup Compromís per Rafelbunyol demandant la reforma immediata del sistema de
finançament autonòmic.
8. Moció del Grup Compromís per Rafelbunyol sobre modificació de l'article 3 de l'Ordenança
Fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles per a incloure una bonificació del 95% a immobles
rústics en què s'exercisquen activitats agrícoles declarades de d'especial interés o utilitat
municipal.
9. Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sobre elaboració d'un informe per departament de
recursos humans de Rafelbunyol sobre les borses de treball

ÀREA DE FOMENT
10. Moció el Grup d'Independents de Rafelbunyol sol·licitant l'asfaltat i enllumenat de vial en terme
municipal d'El Puig.
11. Moció presentada pel Grup Independents de Rafelbunyol sobre presentació de projecte singular
per a sol·licitar ajudes FEDER d'eficiència energètica.
12. Moció presentada pel Grup d'Independents de Rafelbunyol sobre actualització dels protocols
d'emergència i evacuació del Polígon Industrial de Rafelbunyol, o la seua elaboració si no els
haguera.
13. Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'Orde del Dia, Moció del Grup Independents de
Rafelbunyol sobre situació dels sistemes contra incendis dels edificis municipals i CEIP de
Rafelbunyol.
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ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES
14. Designació dels representants de l'Ajuntament en l'Associació Cultural “El camí del Sant Grial”
15. Moció presentada pel grup del Partit Popular sobre conscienciació per a la millora de la seguretat
viària de ciclistes i conductors.
16. Moció presentada pel grup del Partit Popular sobre publicació de Mocions i propostes en la Web
de l'Ajuntament.
17. Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre implementació en el Portal de
Transparència de la informació relativa a l'Agenda Institucional i gastos de dietes, usos de
vehicles oficials i regals.
ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
18. Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'Orde del Dia, aprovació del Convenis a subscriure amb la
Diputació Provincial de València per al manteniment del Centre de Formació de Persones
Adultes.
C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTEN DELEGACIONS.
1. Dació de comptes de l'informe de Període mitjà de pagament corresponent al 2n 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 relatius al 2n trimestre de 2.017
3. Informació comptable a subministrar amb caràcter periòdic al Ple de l'Ajuntament.
4. Informe de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'últim ple ordinari
5. Informes de l'Alcaldia
6. Informes de representants en òrgans col·legiats i supramunicipals
7. 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, 26 de juliol de 2017
Vist i Plau.
L'ALCALDE
Accidental
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