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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 13/2021
Caràcter: ordinari
Data: 25 de novembre de 2021
Hora: 18 h
Lloc: Sessió telemàtica

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) DECLARACIONS INSTITUCIONALS
1. Declaració Institucional del Ple de l’Ajuntament de Rubí amb motiu del 25 de novembre, dia
internacional de l’eliminació de la violència envers les dones.
2. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Rubí amb motiu del Dia Internacional de la
Infància 2021.

B) PART RESOLUTIVA
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 12/2021, de 28 d’octubre de 2021.
4. Donar compte al Ple informes morositat i PMP, 3er trimestre 2021 Exp. 174/2021/HISENDA‐
E.
5. Donar compte al Ple la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí
per al període 2019‐2021, mitjançant la incorporació de les fitxes A)7 i D)10 Exp.
75/2021/GERENCIA‐E.
6. Donar compte al Ple de l'Informe sobre l’execució pressupostària corresponent al segon
trimestre de l’exercici 2021 Exp.68/2021/INTERVEN‐E.
7. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les regidories
delegades dictats entre l’1 d’octubre i el 31 d’octubre de 2021 Exp. 26/2021/SGSI‐E.
8. Donar compte al Ple del Decret 6294/2021_ Aprovar la modificació del Pla Normatiu
Municipal 2021 per tal d’incloure l’“Ordenança de bon veïnatge i ús de l’espai públic”, que
figura al document annex del PAN modificat Exp. 81/2021/GERENCIA‐E.
9. Reequilibri econòmic de la concessió amb el Club Natació Rubí, per la gestió de la piscina
coberta de Can Rosés en referència a la temporada 2019 – 2020, tancament exercici
relacionat amb COVID‐19‐ Modificació de clàusula 6e) i pagament dels subministraments
Exp. 5/2021/CONT‐E.
10. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 5342/2021 de data 19 d’octubre de 2021 pel qual es
resol iniciar la peça contradictòria de delimitació de l’abast de la confidencialitat referent al
Contracte del servei públic de transport col∙lectiu urbà de viatgers de Rubí. Exp.
1/2019/CSOH.
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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. Aprovació de plecs i expedient. Exp.
3/2021/CSOH.
12. Contracte de la concessió de la gestió del servei d'estacionament limitat i controlat de
vehicles a la via pública, sota control horari a la ciutat de Rubí ‐ Indemnització per suspensió
per COVID‐19 ‐ Requeriment de documentació Exp. 9/2020/CONT‐E.
13. Compatibilitat segona activitat Exp. 294/2021/RRHH‐E.
14. Compatibilitat segona activitat Exp. 352/2021/RRHH‐E.
15. Aprovació operació de crèdit a llarg termini d'import 5.825.699,42€ Exp. 169/2021/HISENDA‐
E.
16. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari núm. 91/2021 Exp.
193/2021/HISENDA‐E.
17. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari núm. 95/2021 (annex
inversions) Exp. 201/2021/HISENDA‐E.
18. Modificació RLT i plantilla Exp. 296/2021/RRHH‐E.
19. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari Núm. 97/2021. De projecte
2007/2/INVER/5 a projecte 2021/2/INVER/28 Exp. 206/2021/HISENDA‐E.
20. Aprovar inicialment la modificació dels articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 31 i 53 del
Reglament del Servei i de Règim Interior de la Llar Residència Ca n’Alzamora de l’Ajuntament
de Rubí Exp. 315/2021/PERSONES‐E.
21. Declarar d’especial interès municipal les obres de reparació de la façana d’un edifici
plurifamiliar situat al carrer Mare de Deu de Fàtima 5, de Rubí Exp. 15/2021/DIM.
22. Posar a disposició del Departament d’Educació, el solar per destinar‐lo a la construcció i
posada en funcionament de l’ Escola CEIP CA N'ORIOL‐ESCOLA BOSC Exp.
167/2021/TERRITORI‐E.
23. Aprovar provisionalment el “Pla especial del bé catalogat Casa Imbert i modificació puntual
de la Fitxa T9 Casa Imbert del Pla especial i catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic,
arqueològic i natural de Rubí”. Exp. 135/2021/TERRITORI‐E.
24. Aprovació Inicial ‐ Relació de bens i drets a expropiar d’una tercera part indivisa de la finca
situada a l’Avinguda Massana núm.8 de Rubí, propietat de la Sra. Julita Perelló Cervera i de la
Sra. Ana Mª Arís Perelló. Exp. 168/2021/TERRITORI‐E.
25. Aprovació inicial de la Modificació del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de Can Solà polígon
1 Exp. 230/2021/TERRITORI‐E.
26. Assumptes urgents.

C) PART DE CONTROL
27. Moció del grup municipal Alternativa d’Unitat Popular per estudiar l’adequació actual de les
activitats industrials d’emmagatzematge i ensacat de terres, substrats i adobs i el reciclatge
de palets a Can Carreras Exp. 62/2021/MOC.
28. Assumptes urgents.
29. Precs i preguntes.
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