
 

DCV/mro 
 
Senyor/a, 
 
Us convoco a la sessió ordinària del Ple de la corporació, que es farà a la sala de 
sessions de la casa consistorial el proper dia 24 de juliol de 2014, a les 17 hores, en 
primera convocatòria, i el dia 26 de juliol de 2014, a la mateixa hora, en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2014, d’1 de juliol, i de 
l’acta de la sessió extraordinària núm. 10/2014, de 9 de juliol (se n’adjunten còpies). 
 
2. Presentació de l’informe de l’any 2013 de la síndica municipal de greuges de Rubí. 
 
3. Aprovació de la proposta al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya de les festes locals del municipi de Rubí per a l’any 2015 (Exp. 212/2014-
SCULTURAL). 
 
4. Declaració d’especial interès municipal de les obres de restauració de la façana de 
l’edifici situat a la plaça Pearson 6, als efectes de la bonificació del 95% de la quota de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l’exempció de la taxa per 
llicències urbanístiques (Exp. 104/2013-OME). 

 
5. Declaració d’especial interès municipal de les obres d’arranjament de la façana de 
l’edifici situat al carrer Sant Gaietà, 14, als efectes de la bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l’exempció de la taxa 
per llicències urbanístiques (Exp. 5/2013-OME). 

 
6. Declaració d’especial interès municipal de les obres de construcció d’una rampa 
situat al carrer Dr. Turró, 4, als efectes de la bonificació del 95% de la quota de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l’exempció de la taxa per 
llicències urbanístiques (Exp. 114/2013-OME). 

 
7. Declaració d’especial interès municipal de les obres de rehabilitació de la façana de 
l’edifici situat al carrer Múrcia, 10, als efectes de la bonificació del 95% de la quota de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l’exempció de la taxa per 
llicències urbanístiques (Exp. 141/2013-OME). 

 
8. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU per a la delimitació del 
polígon d’actuació urbanística discontinu PAU Z-ACSJ: Parc de Ca n’Oriol, avinguda 
Astronomia i carrer Marconi (Exp. 125/2014-TERRITORI). 

 
9. Modificació del Pla d’inversions financerament sostenibles i de la memòria 
econòmica (Exp. 1219/2014-URBANS). 
 



10. Reconeixement al Sr. Josep Llop Ribera de la compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats privades (Exp. 185/2014-CENTRALS). 

 
11. Reconeixement al Sr. Joaquim Alonso Gil de la compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats privades (Exp. 186/2014-CENTRALS).  
 
12. Incoació d’expedient per a la declaració de lesivitat dels decrets de la Regidoria 
delegada de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior núm. 2014000236, de 27 de 
gener, 2011005395, de 16 de novembre, 2012005673, de 27 de novembre de 2012, i 
2013005085, de 26 de novembre, relatius a les comissions de serveis de les Sres. 
Laura Gómez Ramón i Montserrat Prat Calm (Exp. 216/2014-CENTRALS). 
 
13. Modificació del contracte de gestió del servei públic de transport urbà de viatgers, 
pel que fa al recorregut de la línia 2 (Exp. 7/2006-CONT). 
 
14. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 51/2014, de baixes per anul·lació 
i crèdits extraordinaris per al finançament del Pla d’inversions financerament 
sostenibles (Exp. 264/2014-HISENDA). 
 
15. Assumptes urgents. 
 
 
B) PART DE CONTROL 
 
16. Moció dels grups polítics municipals d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), contra la instal·lació d'un abocador o centre de tractament de residus 
metropolità al terme municipal de Rubí (Exp. 66/2014-ALCALDIA). 
 
17. Moció dels grups polítics municipals d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) i del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), per a l'elaboració d’un Pla especial 
urbanístic de les zones d’extractives i abocadors del terme municipal de Rubí (Exp. 
67/2014-ALCALDIA). 
 
18. Moció del grup polític municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), de 
resposta complementària a la carta de la vicepresidenta del Govern de 26 de març de 
2014 (Exp. 68/2014-ALCALDIA). 
 
19. Precs i preguntes. 
 
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de 
base per al debat i, si escau, la votació, es troba a la vostra disposició en la Secretaria 
de la corporació. 
 
Us demano que, en el cas que no hi pugueu assistir, em comuniqueu els motius que 
ho justifiquin abans de la data de la sessió.  
 
L’alcaldessa 
 
 
 
Carme García Lores 
 
Rubí, 21 de juliol de 2014 
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