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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 29 de gener 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. Proposició institucional sobre “Acord per a la millora de l'ocupació pública”
2. Proposició institucional sobre “Suport al dret civil valencià després de les sentències del
Tribunal Constitucional”

3. Proposició del Grup del Partit Popular sobre suport i defensa de la presó permanent revisable.
4. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre negociació d'un nou finançament de les
administracions locals.

5. Proposició del Grup Independents de Rafelbunyol instant el govern central a què duga a terme
el desplegament reglamentari de la Llei d'Hisendes Locals relatiu a la possibilitat de gravar amb
el recàrrec del 50% de l'IBI a les vivendes desocupades en mans de les entitats financeres i
promotores.
6. Proposició del Grup d'Independents de Rafelbunyol sobre sol·licitud de subvencions dirigides
al desenrotllament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o
risc d'exclusió social.
ÀREA DE FOMENT

7. Proposició del grup del Partit Popular sobre la Llei de l'Horta.
8. Proposició del grup d'Independents de Rafelbunyol sobre “Local Associació Ames de Casa de
Rafelbunyol”
9. Proposició del grup d'Independents de Rafelbunyol sobre “sol·licitud de subvencions destinades
a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat
Valenciana”
ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

10. Proposició del grup del partit Popular sobre derogació de l'article 12 de la Llei 21/2017 de
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat
Valenciana, que modifica la Llei 14/2010 d'espectacles, activitats recreatives i establiments
públics, sobre regulació dels festejos tradicionals “Bous al carrer”.
11. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol, sobre establiment de convenis de
col·laboració amb les associacions municipals
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C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTEN DELEGACIONS.

1.
2.
3.
4.
5.

Informació sobre el seguiment de proposicions i declaracions institucionals aprovades pel
ple de l'ajuntament.
Informe de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'últim ple
ordinari
Informes 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, 24 de gener de 2018
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