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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 4/2021 
Caràcter: ordinari  
Data: 25 de març de 2021 
Hora: 17 h 
Lloc: Sessió telemàtica 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 03/2021, de 25 de febrer de 2021.  

2. Presa  de  coneixement  dels  decrets  de  l’Alcaldia  i  de  les  resolucions  de  les  Regidories 
delegades dictats durant el mes de febrer de 2021 Exp.11 /2021/SGSI‐E.  

3. Donar  compte  al  Ple  de  la  modificació  de  les  competències  específiques  delegades  a  la 
regidora, senyora Annabel Cuesta Fabre Exp. 9/2019/CM.  

4. Donar  compte  al  Ple  de  la  liquidació  del  pressupost  general  de  la  corporació  de  l’exercici 
2020 Exp. 13/2021/INTERVEN‐E.  

5. Donar compte al Ple de l'informe d'intervenció de bestretes de caixa fixa i ADOPJ de l'exercici 
2020 Exp. 15/2021/INTERVEN‐E.  

6. Aprovació Pla Local d’Habitatge Exp. 2/2021/HABITATGE‐E.  

7. Contracte  per  a  la  redacció  del  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  DE  RUBÍ  Exp. 
1/2021/CSOH.  

8. Primera  pròrroga  del  contracte  del  servei  de  neteja  de  col∙legis  públics  i  dependències 
municipals Exp. 1/2018/CONT‐E.  

9. Compatibilitat Sra. M. C. M. Exp. 80/2021/RRHH‐E.  

10. Aprovar el Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Rubí 2021‐2024 Exp. 2/2021/DONA‐
E.  

11. Declarar d’especial  interès municipal  les obres de construcció d’un mur de contenció entre 
les  parcel∙les  situades  al  Ptge  Xiprers  6  i  Camí  dels  Ametllers  9,  a  la  finca  situada  al  PTGE 
XIPRERS 6, de Rubí, Exp. 1/2020/DIM.  

12. Declarar d’especial interès municipal les obres de reparació dels voladissos dels balcons de la 
façana posterior de la finca situada al C CALDERON DE LA BARCA, 19 Exp. 6/2021/DIM.  

13. Declarar d’especial interès municipal les obres de rehabilitació de la façana situat al C PINTOR 
COELLO, 56 Exp.10/2021/DIM  

14. Declarar d’especial interès municipal les obres de reforma interior d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al C GENERAL PRIM, 23 Exp.11/2021/DIM.  

15. Declarar d’especial interès municipal les obres de substitució d’elements de coronació del mu 
perimetral  de  coberta  i  dels  balcons  de planta  primera  en un  edifici  situat  al  AV COMAS  I 
SOLA, 34‐36, Exp.15/2019/DIM.  
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16. Declarar  d’especial  interès  municipal  les  obres  de  rehabilitació  de  la  façana  en  un  edifici 
situat al C XILE, 2, Exp. 33/2019/DIM.  

17. Declarar  d’especial  interès  municipal  les  obres  de  construcció  d’un  mur  de  contenció  de 
terres format amb pedra natural a la finca situada al carrer PONIOL 18 Exp. 66/2019/DIM.  

18. Declarar d’especial interès municipal les obres de substitució del mur de contenció de terres 
a la partió lateral dreta de la finca situada al C BANYOLES, 17 Exp. 69/2019/DIM.  

19. Declarar d’especial interès municipal les obres de gunitat de talús de terres en un solar situat 
al PTGE XIPRERS, 11, a Exp. 70/2019/DIM.  

20. Declarar d’especial interès municipal les obres de rehabilitació d’un mur a la finca situada al 
PTGE. XIPRERS 10, Exp. 71/2019/DIM.  

21. Declarar d’especial interès municipal les obres per la rehabilitació de la pista esportiva de l’IE 
DUC DE MONTBLANC situat a l'AV.CAN FATJO, 100, als efectes que es procedeixi a l’Exempció 
de  la Taxa de  l'expedient 91/2020/CPO  i denegar  la declaració d’especial  interès municipal 
les  obres  per  la  rehabilitació  de  la  pista  esportiva  de  l’IES  DUC  DE  MONTBLANC  situat  a 
l'AV.CAN FATJO, 100, als efectes que es procedeixi  a  la Bonificació de  l’ICIO de  l'expedient 
91/2020/CPO. Exp. 2/2020/DIM.  

22. Denegar la declaració d’especial interès municipal les obres de reparació puntual d’un pati de 
llums en un edifici situat al C CERVANTES, 83, Exp. 17/2019/DIM.  

23. Denegar  la  declaració  d’especial  interès  municipal  les  obres  de  segellar  un  baixant  i  la 
retirada  d’una  xapa  situada  al  tercer  primera  en  un  edifici  situat  al  C  LUMIERE,  5,  Exp. 
19/2019/DIM.  

24. Denegar  la  declaració  d’especial  interès municipal  les  obres  de  reparació  de  les  terrasses 
comunitàries en un edifici situat al C MAGI RAMENTOL, 21‐2 Exp. 21/2019/DIM.  

25. Denegar la declaració d’especial interès municipal les obres de substitució dels conductes de 
sortida de fums i d’aigües residuals i sanejat i pintat del pati de llums en un edifici situat al C 
MILA I FONTANALS, 9, Exp. 26/2019/DIM.  

26. Denegar la declaració d’especial interès municipal les obres del sanejat i pintat dels patis de 
llums en un edifici situat al C LOPE DE VEGA, 12, Exp. 28/2019/DIM.  

27. Aprovació inicial "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.  

28. Aprovació provisional de  la modificació puntual del Pla General de Rubí a  l’àmbit qualificat 
com equipament sanitari al carrer Edison, entre els carrers Marconi  i Pitàgores (CAP Anton 
Borja) Exp. 184/2020/TERRITORI‐E.  

29. Canvi  de  nom  SOREA  a  Sociedad  General  de  Aguas  de  Barcelona,  S.A.U.  (AGBAR)  Exp. 
829/2020/URBANS‐E.  

30. Canvi de nom de la Plaça Nova a Plaça de Neus Català i Pallejà Exp. 70/2021/TERRITORI‐E.  

31. Assumptes urgents. 

 

 

B) PART DE CONTROL 

 
32. Moció  del  grup  municipal  Esquerra  Republicana  –  Acord  Municipal  per  l’adhesió  de 

l’Ajuntament de Rubí a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) EXP. 
13/2021/MOC.  

33. Moció del grup municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal en suport a la candidatura 
de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la 
UNESCO EXP. 14/2021/PLE.  
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34. Moció  del  grup  municipal  Esquerra  Republicana  –  Acord  Municipal  per  rebutjar  el 
transfuguisme  com  a  pràctica  de  corrupció  política  que  dinamita  l'estabilitat  democràtica 
EXP. 15/2021/MOC.  

35. Moció  del  GM Alternativa  d’Unitat  Popular  ‐  AMUNT  per  la  planificació  equilibrada  de  les 
energies renovables EXP. 16/2021/MOC.  

36. Moció  del  grup  municipal  d’En  Comú  Podem  sobre  el  control  de  preus  del  lloguer  EXP. 
17/2021/MOC.  

37. Assumptes urgents.  
38. Precs i preguntes.  


