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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10/2020
Caràcter: ordinari
Data: 24 de setembre de 2020
Hora: 17 h
Lloc: Sessió telemàtica

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 9/2020, de 3 de setembre de 2020.
2. Donar compte al Ple de l'informe de l'any 2019 i 2020 de la Síndica municipal de Greuges de
Rubí Exp. 26/2020/RELACIONS‐E.
3. Presa de coneixement de la renúncia de la síndica Sra. Milagros Calleja Gutiérrez Exp.
34/2020ALCALDIA‐E.
4. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les Regidories
Delegades dictats durant el mes de juliol de 2020 i agost de 2020 Exp. 15/2020/SGSJ‐E.
5. Donar compte al Ple del decret 2518/2020 de 29 de juliol de 2020 “Impulsar la incorporació
de la perspectiva de gènere als pressupostos municipals” Exp. 65/2020/GERENCIA‐E.
6. Donar compte al Ple del decret d’alcaldia núm. 2517/2020 de data 29/07/2020 Exp.
214/2020/PERSONES‐E.
7. Donar compte al Ple de la Modificació de l'organigrama municipal Exp. 4/2019/CM.
8. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2019 Exp. 53/2020/INTERVEN‐E.
9. Ratificació dels Decrets d’Alcaldia números 2909/2020, de 8 de setembre de 2020, i
2982/2020, de 17 de setembre de 2020, per a la interposició de recursos de cassació davant
el Tribunal Suprem i davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respectivament,
contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2 de juny de 2020.Exp.
110/2020/SGSJ‐E.
10. Proposta al Ple de la corporació per l’aprovació de la modificació de crèdit en la modalitat de
suplement de crèdit Exp. 99/2020/HISENDA‐E.
11. Proposta al Ple de la corporació per l’aprovació de la modificació de crèdit en la modalitat
transferència de crèdit entre aplicacions de despesa de diferents àrees de despesa Exp.
101/2020/HISENDA‐E.
12. Proposta al Ple de la corporació per l’aprovació de la modificació de crèdit en la modalitat de
crèdit extraordinari Exp. 102/2020/HISENDA‐E.
13. Proposta al Ple de la corporació per l’aprovació de la modificació de crèdit en la modalitat
transferència de crèdit entre aplicacions de despesa de diferents àrees de despesa Exp.
100/2020/HISENDA‐E.
14. Assumptes urgents.

1

B) PART DE CONTROL
15. Moció del Grup Municipal Veïns per Rubí (VR) per la millora de l’accessibilitat al municipi de
Rubí Exp. 34/2020/MOC.
16. Moció del GM Alternativa d’Unitat Popular ‐AMUNT per la promoció dels usos agrícoles,
ramaders i forestals Exp. 38/2020/MOC.
17. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal per reclamar la revisió
d’ofici dels rebuts emesos per SOREA a Rubí. Exp. 35/2020/MOC.
18. Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal per a la creació d’una
Taula de Benestar Animal Permanent a Rubí Exp. 36/2020/MOC.
19. Moció del Grup Municipal d’ERC‐AM per a la modificació del Reglament de la Sindicatura
Municipal de Greuges de Rubí Exp. 37/2020/MOC.
20. Moció de l’Alternativa d’Unitat Popular ‐ AMUNT pel reforçament de serveis per la salut
mental, en un context de crisi sanitària Exp. 39/2020/MOC.
21. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l'Ajuntament de Rubí per a l'elaboració d'un
pla municipal en contra de l'okupació il∙legal d'habitatges Exp. 40/2020/MOC.
22. Moció del Grup Municipal Ciutadans Rubí per a la integració de les persones amb hipoacúsia
Exp. 41/2020/MOC.
23. Moció del Grup Municipal d’ERC per la posada en marxa de la llei de mesures urgents en
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge Exp.
42/2020/MOC.
24. Assumptes urgents.
25. Precs i preguntes.
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