DECRET D'ALCALDIA NÚM: 2795/2020
A la ciutat de Rubí, el dia 31/08/2020

Assumpte: Decret de l’Alcaldia fixant l’Ordre del dia de la sessió plenària Ordinària del dia 3 de
setembre de 2020
Antecedents:
I.- Assabentat de la relació d’assumptes que posa a disposició de l’Alcaldia la Secretària de
l’Ajuntament de Rubí.
II.- Vistes les propostes realitzades per les corresponents Comissions Informatives.
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’Alcaldessa, 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 82.1 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats
locals (ROF), determina que correspon a l’Alcaldessa fixar l’ordre del dia dels assumptes a
tractar en el ple, i l’article 82.3 del mateix reglament exposa que a l’ordre del dia només es
poden incloure assumptes que prèviament s’hagin dictaminat, informat o sotmès a consulta de
la comissió informativa corresponent, si bé en casos d’urgència es podran adoptar acords
sense ser dictaminats i en aquests supòsits s’haurà de donar compte a la propera Comissió
Informativa en la primera sessió que se celebri.
Vist l’informe de Secretaria, de data 7 d’abril de 2020, que informa favorablement la possibilitat
de celebrar sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats municipals sempre i quan es doni
compliment als requisits legals aplicables a les sessions presencials i als requisits tècnics indicats
per la normativa.
Vist l’informe tècnic del Servei d’Informàtica, de data 14 d’abril de 2020, que acredita que es
disposen dels mitjans tècnics que reuneixin els requisits indicats per la normativa i el compliment
del que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat.
Per tot això,
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RESOLC:

PRIMER.- Fixar el següent ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 8/2020, de 23 de juliol de 2020.
2. Donar compte al Ple de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí
per al període 2019-2021, mitjançant la incorporació de les fitxes C) 13 EXC.EDU i D) 9
NOM.SOC Exp. 49/2020/GERENCIA-E
3. Donar compte al Ple de la modificació del Pla Estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Rubí
per al període 2019-2021, mitjançant la incorporació de la fitxa A)5 Exp. 62/2020/GERENCIA-E
4. Donar compte al Ple de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Rubí
per al període 2019-2021, mitjançant la incorporació de la fitxa A)6 Exp. 66/2020/GERENCIA-E
5. Donar compte al Ple de l’Informe resum anual sobre el control intern corresponent a l’any 2019
Exp. 37/2020/INTERVEN-E
6. Donar compte al Ple del Pla anual de control financer i auditories per a l’any 2020 Exp.
57/2020/INTERVEN-E
7. Donar compte de l'Informe sobre l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de
l’exercici 2020 Exp. 59/2020/INTERVEN-E
8. Donar compte al Ple de la morositat i PMP del segon trimestre de l'exercici 2020 Exp.
91/2020/HISENDA-E
9. Aprovació inicial avantprojectes Cartes de Serveis de l'Ajuntament de Rubí. Exp.
67/2020/GERENCIA-E
10. Aprovar el document de Pacte per a la recuperació social i econòmica de la ciutat de Rubí post
COVID-19. Exp. 73/2020/GERENCIA-E
11. Sol·licitud de compatibilitat amb activitat privada docent, de la senyora Maria del Mar Lobato Diaz.
Exp.152/2020-RRHH-E
12. Aprovació de la modificació pressupostària per transferència de crèdit entre diferents àrees de
despesa Exp. 89/2020/HISENDA-E
13. Autorització novació de capital del préstec de DUET amb carència de 12 mesos. EXP.
228/2020/PERSONES-E
14. Aprovació de documents comptables i convalidació omissió fiscalització de l’acord d’aprovació
definitiva del “Projecte de Taxació Conjunta d’Expropiació del Col·lector en Alta de Can Xercavins
del Municipi de Rubí”.Exp.337/2018-TERRITORI-E
15. Assumptes urgents
B) PART DE CONTROL
16. Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal per retirar els honors a Joan
Carles i per reprovar l’actuació del govern espanyol en la seva fugida Exp. 31/2020/MOC
17. Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal per a la suficiència financera
dels Ens Locals Exp. 30/2020/MOC
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18. Assumptes urgents
19. Precs i preguntes
SEGON.- Convocar el Ple municipal per a celebrar sessió pública Ordinària que tindrà lloc via
telemàtica, el proper dia 3 de setembre de 2020, a les 17:00 hores.

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

L'alcalde accidental,

El secretari general

Moisés Rodríguez Cantón

JOSEP MANUEL COLELL VOLTAS

31/08/2020 14:03:21

31/08/2020 14:08:12
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