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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 3/2022
Caràcter: ordinari
Data: 31 de març 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 Internacional de
l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el 21 de març.
B) PART RESOLUTIVA
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2/2022 de 24 de febrer de 2022.
3. Donar compte al Ple del decret 1224 sobre l'aprovació de la modificació del Pla Normatiu
Municipal 2022 Exp. 18/2022/GERENCIA‐E.
4. Donar compte al Ple de l'aprovació del Pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de
Rubí per al període 2023‐2025 Exp. 69/2022/HISENDA‐E.
5. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost general de la corporació de l'exercici
2021 Exp. 11/2022/INTERVEN‐E.
6. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les Resolucions de les regidories
delegades dictats entre l’1 de febrer i el 28 de febrer de 2022 Exp. 4/2022/SGSI‐E.
7. Aprovació del II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Rubí 2021‐2024 Exp.
21/2022/GERENCIA‐E.
8. Modificació pressupostària núm. 14/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari Exp.
49/2022/HISENDA‐E.
9. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari núm. 18/2022 Exp.
59/2022/HISENDA‐E.
10. Compatibilitat segona activitat Exp. 392/2021/RRHH‐E.
11. 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. Reajustament comptable. 3/2021/CSOH.
12. Modificació pressupostària núm. 17/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari Exp.
56/2022/HISENDA‐E.
13. Contracte del servei de neteja de col∙legis públics i dependències municipals. Segona
pròrroga Exp. 1/2018/CONT‐E.
14. Servei d'ajuda domiciliària. Requeriment previ a l'adjudicació‐ Exp. 4/2021/CSOH.
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15. Modificació pressupostària núm. 25/2022 en la modalitat de suplement de crèdit. Exp.
72/2022/HISENDA‐E.
16. Modificació pressupostària núm. 26/2022 en la modalitat de suplement de crèdit Exp.
73/2022/HISENDA‐E.
17. Revisió d'ofici del segon punt part resolutiva del Decret de Permuta de JMC Exp.
115/2021/RRHH‐E.
18. Assabentat canvi d’accionariat EYSA – CARTERA SERCOMA S.L. Exp. 4/2022/CONT‐E.
19. Aprovar el “II Pla local de Salut de Rubí 2022‐2027" Exp. 81/2022/PERSONES‐E.
20. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores dels ajuts de l’ajuntament de Rubí per
a afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals Exp.
5/2022/HABITATGE‐E.
21. Rectificació error material acord Ple 28/10/2021 referent a la Liquidació transport urbà 2020
Exp. 180/2021/TERRITORI‐E.
22. Declaració Especial Interès municipal per a l'exempció de la Taxa activitat Exp. 21/2021/DIM.
23. Aprovació inicial de l'Ordenança de Mobilitat de Rubí Exp.100/2020/TERRITORI‐E.
24. Aprovació inicial del "Projecte de l’ampliació de l’aparcament de Can Fatjó a Rubí” Exp.
25/2022/TERRITORI‐E.
25. Autorització canvis personal concessió servei de clavegueram i abastament d'aigua Exp.
766/2021/URBANS‐E.
26. Aprovació Provisional de la Modificació del PGO en l’àmbit del PP de Vallès Parc Exp.
229/2021/TERRITORI‐E.
27. Aprovació de l'informe de tancament d'inversions realitzades pel concessionari del contracte
del Servei de Clavegueram en el període 2009‐2020 Exp. 104/2022/URBANS‐E.
28. Aprovació inicial del Reglament de l’aparcament regulat en calçada Exp. 54/2021/TERRITORI‐
E.
29. Assumptes urgents.

C) PART DE CONTROL
30. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – acord municipal en
representació del jovent republicà de Rubí per reclamar mesures de prevenció, detecció i
suport a la salut mental del jovent Exp. 8/2022/MOC.
31. Moció d’en comú podem Rubí i del partit dels socialistes de Catalunya (PSC) per elaborar una
llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris) Exp.
9/2022/MOC.
32. Moció del grup municipal de Ciutadans Rubí per a millorar l'atenció dels problemes de salut
mental infantojuvenils i l'elaboració d'un pla contra el suïcidi juvenil Exp. 10/2022/MOC.
33. Moció del grup municipal de Ciutadans Rubí per a la implementació de bons d'esport Exp.
11/2022/MOC.
34. Moció d’En Comú Podem Rubí per a la transformació de la SAREB en un instrument per
garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments Exp. 12/2022/MOC.
35. Moció del GM AUP per la promoció de l’oci nocturn local i la prevenció de pràctiques de risc
Exp. 13/2022/MOC.
36. Moció de Junta de Portaveus per a la pacificació del camí d’Ullastrell Exp. 14/2022/MOC.
37. Assumptes urgents.
38. Precs i preguntes.

2

