ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8/2020
Caràcter: ordinari
Data: 23 de juliol de 2020
Hora: 17 h
Lloc: Telemàtic

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 7/2020, de 25 de juny de 2020.
2. Presa de coneixement dels decrets de l’alcaldia i de les resolucions de les regidories
delegades dictats durant el mes de juny de 2020. EXP. 13/2020/SGSI-E.
3. Donar compte al Ple del decret 1930/2020 de rectificació de l'errada material del decret
d'alcaldia 1716/2020 d'aprovació del pla de serveis com a part desenvolupant del pla de
recuperació local de Rubí EXP. 48/2020/GERENCIA-E.
4. Aprovar els dies festius locals per l'any 2021 Exp. 57 /2020/GERENCIA-E.
5. Aprovació sol·licitud d'entrada a la xarxa Eurocities Fòrum d'Assumptes Socials Exp.
54/2020/GERENCIA-E.
6. Compatibilitat amb activitat privada de la Sra. Miriam Peña López Exp. 144/2020/RRHH-E.
7. Suspensió parcial pel COVID-19 del contracte del servei de neteja de col·legis públics i
dependències municipals Exp. 1/2018/CONT-E.
8. Segona modificació del contracte del servei de neteja de col·legis públics i dependències
municipals Exp. 1/2018/CONT-E.
9. Ordre de continuïtat del contracte de gestió de les escoles bressol municipals lluna i sol solet
fins a 31 d'agost de 2021 Exp. 5/2019/CONT-E.
10. Continuïtat del servei de transport urbà a la finalització de la continuïtat actual i fins el 30 de
setembre de 2021 Exp. 13/2020/CONT-E.
11. Suspensió del contracte administratiu de gestió de les Escoles Bressol Municipals Lluna i Sol
Solet Exp. 7/2020/CONT-E.
12. Aprovació del Pla Local de Residus 2019-2025 Exp. 760/2019/URBANS-E.
13. Proposta al Ple de desestimació del recurs de reposició interposat per la Sra. Julita Perelló
Exp. 32/2019/TERRITORI-E.
14. Aprovació del preu just per mutu acord corresponent a l’expropiació d’una tercera part
indivisa de la finca situada a l’Avinguda Massana núm. 8 de Rubí Exp. 32/2019/TERRITORI-E.
15. Aprovació dels fulls d’apreuament municipals corresponents al projecte d’ampliació del pont
de Cova Solera Exp. 146/2019/TERRITORI-E.
16. Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge de Rubí, per a l’any 2020 i de l'annex per ajuts COVID Exp. 3/2020/PROURSA-E.
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17. Assumptes urgents
B) PART DE CONTROL
18. Moció del grup municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal per demanar l’adhesió de
Rubí a la commemoració del centenari del naixement de l’empresària, feminista i activista
social catalana Mercè Pàniker i Alemany Exp. 28/2020/MOC.
19. Moció del GM Alternativa d’Unitat Popular (AUP) en suport de les entitats del municipi en
temps de COVID Exp. 29/2020/MOC.
20. Moció del grup municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal en contra la pròrroga o
ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 Exp. 30/2020/MOC.
21. Assumptes urgents.
22. Precs i preguntes.
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