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Assumpte: Decret de l’Alcaldia fixant l’Ordre del dia de la sessió plenària Extraordinària 
d'urgència  del dia 20 de març de 2023

Antecedents:

I.-  Assabentat de la relació d’assumptes que posa a disposició de l’Alcaldia la Secretària de 
l’Ajuntament de Rubí.

Fonaments de Dret

I.- Article 53 en relació a l’article 103, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,  (LMRLC) pel que fa a la 
convocatòria del Ple per l’Alcalde, i l’obligació d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a tractar.

II.- L’article 81.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 
Reial Decret 2568/86, referent a les competències de la Secretaria per a la preparació i posada a 
disposició a l’Alcaldia de l’ordre del dia.

III.- L’article 46.2.b) de la Llei reguladora de las Bases del Règim Local, les sessions plenàries 
s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que 
ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada 
pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, que hagi de servir de 
base al debat i, si escau, votació, haurà de figurar a disposició dels regidors, des del mateix dia 
de la convocatòria, a la Secretaria de la corporació.

Per tot això, 

RESOLC:

  

PRIMER.- Fixar el següent ordre del dia:

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria
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2. Ordenar la continuïtat dels serveis del Contracte de Serveis de recollida de residus i neteja 
viaria i obres ampliació, Parc Municipal de neteja Exp. 27/2018/LICI

3. Contracte de gestió de les Escoles Bressol Municipals Lluna i Sol Solet des de l'1 de 
setembre de 2022 al 31 d'agost de 2023. Reajustament comptable sobre la tercera ordre de 
continuïtat Exp. 5/2019/CONT-E

SEGON.- Convocar el Ple municipal per a celebrar sessió pública Extraordinària d'urgència  
que tindrà lloc a Sala Enric Vergés, el proper dia 20 de març de 2023, a les 17:00 hores.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.
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L'alcaldessa,

El secretari general
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