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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 26 de març de 2.018, 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. Moció institucional per a manifestar la defensa del sistema públic de pensions.
2. Proposició del grup del Partit Popular sobre la viabilitat del complex poliesportiu Paco
Camarasa.
3. Proposició del Grup del Partit Popular sobre licitació del servici de conservació i manteniment
de l'enllumenat públic i instal·lacions elèctriques de les dependències municipals de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
4. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol instant el Govern Central a l'equiparació de
pensions de jubilació dels distints règims especials amb el Règim General de la Seguretat
Social.
5. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre sol·licituds de subvencions pertinents
per al foment i ús del valencià.
ÀREA DE FOMENT
6. Proposta de l'Alcaldia per a adoptar acord de sol·licitud d'ajudes a l'IVACE dirigides a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics a la Comunitat Valenciana.
7. Proposició del grup del Partit Popular sobre regulació del trànsit i ampliació del carril bici des
de la Reial Séquia de Moncada fins al carrer Cervantes.
8. Proposició del grup de Compromís de Rafelbunyol instant a l'Ajuntament perquè presente en
temps i forma la sol·licitud d'ajudes a l'IVACE dirigides a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a la
Comunitat Valenciana.
9. Proposició del grup Independents de Rafelbunyol sobre elaboració d'una ordenança de neteja
viària i Pla de neteja del municipi.
10. Proposició del grup d'Independents de Rafelbunyol sobre “millora de la seguretat i visibilitat
en els passos de vianants.
ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
11. Declaració institucional sobre commemoració del dia 8 de març, Dia internacional de la dona.
12. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol per a la protecció de la imatge dels menors.
13. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol instant el govern central a modificar l'article
578,2 del C.P. i derogar la Llei de Seguretat Ciutadana en defensa de la llibertat d'expressió i
de la resta de drets fonamentals.
14. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre propostes de millora de la Participació
ciutadana.
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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 gasto corresponent al 4t 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 al4 trimestre de 2.017
3. Dació de comptes de l'informe d'execució pressupostària i regla de gasto corresponent al 4t
ttre. de 2.017
4. Dació de comptes de l'informe sobre el seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 4t trimestre
de 2.017
5. Dació de comptes de l'informe sobre la liquidació del pressupost de l'any 2017.
6. Dació de comptes sobre resolucions adoptades pel president de l'entitat contràries als
inconvenients d'intervenció durant l'exercici 2017
7. Informes de l'Alcaldia
8. Informes de representants en òrgans col·legiats i supramunicipals
9. 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 a 21 de març de 2018
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