AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: 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 25 de setembre 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. Proposta de nomenament de Jutge de Pau substitut.
2. Proposta de declaració com deserta la licitació de l'explotació del bar-cafeteria siti en el parc
Ausias March per falta de presentació d'ofertes.
3. Proposició del Grups Socialista instant al govern d'Espanya a acordar un nou model de
finançament autonòmic en 2.017 i a garantir les inversions necessàries per a la Comunitat
Valenciana per part del Govern d'Espanya.
4. Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre modificació del tipus impositiu de
l’ Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
5. Proposició del Grup Indepenedientes de Rafelbunyol sobre publicació en la Web de l'Ajuntament
i altres mitjans del total d'allò que s'ha cobrat pels Regidors de l'Ajuntament i les subvencions
rebudes pel Grups Municipals i resta de subvencions en el 2016 i pròxims anys.
6. Proposició del Grup Independents de Rafelbunyol instant el Govern d'Espanya a modificar de
manera urgent la regulació de l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, d'acord amb la recent fallada de la sentència del Tribunal Constitucional.
7. Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'Orde del Dia, aprovació de l'expedient de Modificació de
Crèdits 17/2017 corresponent a suplement de crèdit amb càrrec al romanent de l'any 2.016.
ÀREA DE FOMENT
8. Proposició del grup del Partit Popular sol·licitant la licitació dels servicis de conservació i
manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions elèctriques i aire condicionat de les
dependències municipals de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
9. Proposició del Grup del Partit Popular sobre col·locació del quiosc del Poliesportiu Paco
Camarasa al Poliesportiu Municipal.
10. Proposició del Grup del Partit Popular sobre compliment de les disposicions mínimes de seguretat
relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual i riscos generals.
11. Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'Orde del Dia , ratificació del Decret de l'Alcaldia núm.
267/2017 pel qual s'acceptava la delegació de la contractació de les obres “Reforma de
pavimentació de la xarxa viària del cas urbà de Rafelbunyol”.
ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES
12. Proposició presentada pel grup del Partit Popular sobre col·locació dels mantos de la patrona de
Rafelbunyol, la Mare de Déu del Miracle en els balcons de l'Ajuntament.
13. Proposició presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre organització del “txupinazo”
d'inici de festes.
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14. Proposició presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre realització de campanyes
divulgatives per a la prevenció de malalties de transmissió sexual.

C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTEN DELEGACIONS.
1. Dació de comptes de l'informe d'execució pressupostària i regla de gasto corresponent al 2n ttre.
de 2.017
2. Dació de comptes de l'informe sobre el seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 2n trimestre de
2.017
3. Informe sobre el seguiment de mocions i declaracions institucions aprovades pel 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, 21 de setembre de 2017
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