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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2/2022
Caràcter: ordinari
Data: 24 de febrer de 2022
Hora: 17 h
Lloc: Sala de Plens

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
1. Declaració institucional de l’Ajuntament de Rubí amb motiu del dia 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.

B) PART RESOLUTIVA
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 1/2022 de 27 de gener de 2022.
3. 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 2022 Exp. 2/2022/SGSI‐E.
4. Donar compte al ple dels informes de morositat i PMP, 4rt trimestre 2021 Exp.
42/2022/HISENDA‐E.
5. Donar compte al Ple del decret d'alcaldia 750/2022. Esmenar decret d'Alcaldia núm.
509/2022 sobre l'aprovació de la constitució dels Grups de Treball de l’Agenda Urbana de
Rubí Exp. 7/2022/GERENCIA‐E.
6. Aprovació inicial d'un nou Reglament per la Sindicatura de Greuges de Rubí Exp.
18/2021/RELACIONS‐E.
7. Aprovació d'un intercanvi en l'aval vinculat a la concessió del Centre Esportiu 25 de
setembre, a favor de DUET RUBÍ S.A. Exp. 9/2022/PERSONES‐E.
8. Aprovació de preus privats per la prestació de serveis a la piscina municipal de Can Rosés per
a l'any 2022 Exp. 25/2022/PERSONES‐E.
9. Servei de manteniment i control de la qualitat dels espais verds, de l'arbrat i les palmeres i de
les àrees de jocs infantils del municipi de Rubí. Ratificació Decret d'Alcaldia sobre la remissió
de l'expedient electrònic al TCCSP Exp. 3/2021/CSOH.
10. Contracte del servei públic de transport col∙lectiu urbà de viatgers de Rubí – Requeriment
previ a l'adjudicació Exp. 55/2021/LICI.
11. Serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i els serveis de neteja
viària al terme municipal de Rubí ‐ 1º Modificació Exp. 3/2017CSO.
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12. Rectificació error material expedient aprovació Pressupost General de l’Ajuntament de Rubí
per a l'exercici de 2022 Exp. 166/2021/HISENDA‐E.
13. Sol∙licitud compatibilitat segona activitat Exp. 517/2021/RRHH‐E.
14. Modificació de l'ordenança fiscal número 7. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA_Aprovació provisional Exp. 22/2022/HISENDA‐E.
15. Aprovació versió 7.0 del tom i del manual de normes per a la gestió del patrimoni,
corresponents als criteris per a la gestió de béns Exp. 7/2022/INTERVEN‐E.
16. Servei d'ajuda domiciliària. Aprovació de plecs i expedient. ‐ Reajustament econòmic Exp.
4/2021CSOH.
17. Servei de gestió educativa i funcionament de les Escoles Bressol Municipals de Rubí Lluna i
Sol Solet. Regularització de documents comptables Exp. 2/2021/CSOH.
18. Modificació pressupostària núm. 13/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari Exp.
40/2022/HISENDA‐E.
19. Modificació RLT Exp. 38/2022/RRHH‐E.
20. Aprovació de la pròrroga del Pla Local del Joventut 2018‐2021 Exp. 2/2022SCIDC‐E.
21. Aprovació Definitiva‐ Relació de bens i drets a expropiar d’una tercera part indivisa de la finca
situada a l’Avinguda Massana núm.8 de Rubí, propietat de la Sra. Julita Perelló Cervera i de la
Sra. Ana Mª Arís Perelló Exp. 168/2021/TERRITORI‐E.
22. Resolució d’al∙legacions i aprovació definitiva de les contribucions especials de les obres
d’urbanització corresponents al “Projecte de reparació i adequació de l’avinguda Antoni
Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner,
Emili Solà I Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i
Brunet” Exp. 223/2021/TERRITORI‐E.
23. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte executiu d’obra d’ampliació del Parc de
Neteja al c.Collita Exp. 9/2022/TERRITORI‐E.
24. Aprovació Provisional de la Modificació del PGO en l'entorn del PP de Can Solà. Exp.
230/2021/TERRITORI‐E.
25. Aprovació Provisional "Modificació puntual del pla parcial del sector "Y" de la zona oest del
subsector nord, per a l’assignació de l’ús d’allotjaments dotacionals i la seva ordenació al sòl
d’equipament situat a l’Avinguda Castellbisbal, 78" Exp. 32/2021/TERRITORI‐E.
26. Aprovació Provisional "Modificació del PGOU per a l’adaptació de les NNUU a l’ús
d’allotjaments dotacionals i la seva regulació, i concreció de l’ordenació en l’àmbit dels
carrers Carrasco i Formiguera – Primer de maig" Exp. 30/2021/TERRITORI‐E.
27. Aprovar definitivament l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la prevenció i gestió
dels residus municipals i de la neteja viària de Rubí Exp. 221/2020/URBANS‐E.
28. Pla d'inversions 2022‐2023 del servei d'abastament i del servei de clavegueram municipal
Exp. 491/2021/URBANS‐E.
29. Assumptes urgents.

C) PART DE CONTROL
30. Moció del grup municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal per a la reparació i
restitució de la memòria de les acusades de bruixeria Exp. 3/2022/MOC.
31. Moció del GM de l’AUP per a conservar, recuperar i divulgar el patrimoni local i la memòria
històrica des de l’anàlisi de gènere Exp. 4/2022/MOC.
32. Moció del grup municipal Veïns per Rubí (VR) per reclamar a les entitats financeres amb
oficines a rubí un servei presencial digne, especialment per a la gent gran, i la supressió de
quotes abusives per a les persones més vulnerables Exp. 5/2022/MOC.
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33. Moció dels grups municipals de Catalunya En Comú Podem Rubí, Esquerra Republicana –
Acord Municipal i Alternativa d’Unitat Popular – Amunt traslladant la proposta al ple
municipal de Rubí feta pel moviment per unes pensions públiques dignes i Rubí per la sanitat
davant l'abús flagrant de poder de les entitats bancàries a gent usuària. Així com el
desistiment de servei i ajuda a les persones grans Exp. 6/2022/MOC.
34. Assumptes urgents.
35. Precs i preguntes.
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