AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1 – CP 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – CIF: P-4620900-C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Adreça electrònica: rafelbunyol@gva.es

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 28 de maig de 2.018, i
a les 18,30 hores, en primera convocatòria, d'acord amb el següent:
ORDE DEL DIA


APROVACIÓ ACTA ANTERIOR



PART RESOLUTIVA.
ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES
1. Modificació de l'annex de subvencions nominatives reflectides en el pressupost d'any
2,018 als efectes d'arreplegar una subvenció a la «Associació de familiars víctimes del
franquisme de la fossa 113.»
2. Adhesió de l'Ajuntament de Rafelbunyol a la «Xarxa d'Entitats Locals per la
Transparència i Participació Ciutadana» impulsada per la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
3. Adhesió de l'Ajuntament de Rafelbunyol a la «Xarxa de Municipis protegits contra la
violència de gènere» impulsada per la Diputació Provincial de València.
4. Aprovació inicial del Reglament d'Ús de les instal·lacions esportives de titularitat
municipal.»
5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
i Protecció d'Animals de Companyia.
6. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre utilització per part de
l'Ajuntament com a llengua vehicular el valencià en les seues relacions amb tota
l'Administració de Justícia.
7. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol instant el Govern d'Espanya a complir
de manera urgent el compromís de dotar pressupostàriament amb 200 milions d'euros el
pacte d'Estat contra la violència masclista.
8.
Proposició del grup Independents de Rafelbunyol sobre adhesió a la Xarxa de
Biblioteques Públiques Valencianes.
9. Proposició del Grup Independents de Rafelbunyol contra la violència en l'esport
10. Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'orde del dia, aprovació del pla anual de
transparència 2.018
ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
11. Adhesió al “Pla Edificant; Projecte de cooperació entre administracions locals i
administracions locals i la Generalitat Valenciana en matèria d'infraestructures
educatives” i sol·licitud de delegació de competències per a cada una de les actuacions
a incloure.
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL
12. Aprovació de la justificació de les assignacions atorgades als Grups Polítics en
l'exercici de 2.017
13. Aprovació de la Modificació de les Bases d'execució del Pressupost de l'any 2.018
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14. Aprovació de l'expedient de Modificació de crèdits per aplicació del romanent de
tresoreria per a gastos generals als efectes d'aplicar-los a l'execució d'Inversions
Financerament Sostenibles.
15. Aprovació de la Declaració Institucional per la commemoració del 750 aniversari de la
Real Séquia de Moncada.
16. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per part d'una empleada de “Residència
de Majors de Rafelbunyol S.A.M.P.
17. Aprovació inicial del Reglament Regulador de l'Agrupació Local de Voluntaris de
Protecció Civil de Rafelbunyol.
18. Determinació de les festes locals per a l'any 2.019
19. Proposició del grup del Partit Popular sobre realització d'una campanya de
conscienciació cívica sobre el mobiliari urbà.
20. Proposició del grup del Partit Popular sobre instal·lació de càmeres de vigilància per a
augmentar la seguretat ciutadana i evitar actes vandàlics en els parcs infantils
municipals.
21. Proposició del grup del Partit Popular sobre participació dels membres de la Corporació
en els actes oficials en què l'Ajuntament haja d'estar representat.
22. Proposició del Grup del partit popular en relació amb “l'anunci del final d'ETA”
23. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol en suport a la proposta de nova llei
electoral valenciana.
24. Proposició del grup Independents de Rafelbunyol sobre sol·licitud d'ajudes per a
millorar l'accessibilitat de les cases Consistorials i edificis públics.
 SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTEN DELEGACIONS.
 Dació de comptes del període mitjà de pagament gaste corresponent al 1º ttre. De 2.018.
 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 1º trimestre de 2.018.
 Dació de comptes de l'informe d'execució pressupostària i regla de despesa corresponent
al 1º ttre. De 2.018
 Dació de comptes de l'informe sobre el seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 1º
trimestre de 2.018
 Informació sobre el seguiment de proposicions i declaracions institucionals aprovades
pel ple de l'ajuntament.
 Informes de l'Alcaldia
 Informes resolucions de l’Alcaldia
 Informes de representants en òrgans col·legiats i supramunicipals
 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, 23 de maig de 2018
VistiPlau
L'ALCALDE
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