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ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL 
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 2/2023 
Caràcter: ordinari  
Data: 23 de febrer de 2023 
Hora: 17 h 
Lloc: Sessió telemàtica 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

1. Declaració institucional de l’Ajuntament de Rubí amb motiu del dia 8 de març, dia 
internacional de les dones. 

2. Declaració de l’Ajuntament de Rubí sobre el Terratrèmol a Turquia i Síria.  
3. Declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí en 

commemoració del 47è aniversari de la república àrab sahrauí democràtica. 
 
 

B) PART RESOLUTIVA 
 

4. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 1/2023, de 26 de gener de 2023.  
5. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les regidories 

delegades dictats entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2023 Exp. 5/2023/SGSI-E.  
6. Actualització dels Models de declaracions de Béns i Activitats dels representants local 

(electes i directius locals). Exp. 4/2023/SGSI-E.  
7. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a l’associació “Red de Ciudades y Territorios 

Creativos de España”. Exp. 13/2023 GERENCIA-E.  
8. Aprovar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Ajuntament de Rubí. Exp. 

14/2023/GERENCIA-E.  
9. Serveis recollida residus i neteja viaria i obres ampliació parc municipal de neteja. 

Expedient num.3/2017/CSO. Resolució recurs de reposició. Exp. 27/2018/LICI. 
10. Serveis de neteja dels col·legis públics i altres dependències Municipals. Adjudicació del 

LOT 1 i LOT 2 del contracte. Exp. 5/2021/CSOH.  
11. Derogació Preu Públic per la prestació de servei a la llar residència de Ca n'Alzamora. Exp. 

26/2023/HISENDA-E.  
12. Acordar la liquidació contracte de concessió de la prestació dels serveis d’explotació del 

servei de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i la neteja viaria, 
corresponents als exercicis 2007 al 2020, ambdós inclosos. EXP 000087/2006-CONT. 
Acord per la liquidació. Exp. 22/2022/CONT-E.  

13. Modificació pressupostària núm. 10/2023 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
Exp. 25/2023/HISENDA-E.  

14. Aprovar el Pla local per a la diversitat sexual i de gènere de Rubí 2023–2027 Exp. 
42/2023/PERSONES-E.  
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15. Aprovació provisional "Modificació puntual del Pla parcial del Sector V “Les Valls de Sant 
Muç”, carrer Pins i Oliveres. Exp. 55/2022/TERRITORI-E.  

16. Aprovació definitiva del "Projecte executiu de les Pistes esportives de Cova Solera" Exp. 
56/2022/TERRITORI-E.  

17. Aprovació definitiva del projecte Coberta pista Can Mir Exp. 140/2022/TERRITORI-E.  
18. Aprovació definitiva del projecte de carril bici i itinerari de vianants Exp. 

66/2019/TERRITORI-E.  
19. Aprovació definitiva del Projecte d’ampliació del pont de Cova Solera Exp. 

65/2019/TERRITORIE.  
20. Tancament de les inversions del cicle de l'aigua exercici 2021 Exp. 513/2022/URBANS-E.  
21. Declaració d'especial interès municipal, segons exp.50/2021/OB, per la reforma interior 

en planta baixa i ampliació de planta primera i segona de l'habitatge del carrer de Joan 
Fiveller 10 Exp. 19/2021 DIM.  

22. Denegar la declaració d'obra d'especial interès o utilitat municipal, amb expedient 
número 6/2022/DIM, corresponent a les obres per a la instal·lació d’un ascensor a 
l’escala A de l’edifici situat al C SAFIR 1-3 de Rubí, als efectes de sol·licitar la bonificació 
del 95% de la quota de l’ICIO. Exp. 6/2022 DIM.  

23. Assumptes urgents.  
 
 

C) PART DE CONTROL 
 

24. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana per l’estudi de l’ordenança fiscal 
relativa a la taxa per aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a 
destins finals indicats pels consumidors de béns adquirits per comerç electrònic Exp. 
3/2023/MOC.  

25. Moció del GM AUP Rubí per assolir una connexió verda, ciclable i passejable, entre el 
nucli urbà, el tanatori, els polígons de La Bastida i Can Rosés, el Barri d’El Pinar i el bosc 
de Sant Feliuet Exp. 4/2023/MOC.  

26. Moció del grup municipal de Ciutadans Rubí perquè l'Ajuntament de Rubí promogui 
desallotjaments enfront d'okupacions conflictives i adopti mesures contra les okupacions 
d'immobles Exp. 5/2023/MOC.  

27. Moció presentada per tots el grups polítics del Ple municipal per instar l’inici del procés 
per a la transformació de la carretera c-1413 al pas pel nostre nucli urbà Exp. 
6/2023/MOC.  

28. Assumptes urgents.  
29. Precs i preguntes.  


