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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 5/2021 
Caràcter: ordinari  
Data: 29 d’abril de 2021 
Hora: 17 h 
Lloc: Sessió telemàtica 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 4/2021, de 25 de març de 2021.  

2. Donar compte al Ple de la morositat i PMP quart trimestre 2020 Exp. 41/2021/HISENDA‐E.  

3. Donar  compte  al  Ple  del  Pla  Pressupostari  a  mig  termini  de  l’Ajuntament  de  Rubí  per  al 
període 2022‐2024 Exp. 37/2021/HISENDA‐E.  

4. Presa  de  coneixement  dels  decrets  de  l’Alcaldia  i  de  les  resolucions  de  les  Regidories 
Delegades dictats entre l’1 de març i el 31 de març de 2021 Exp. 13/2021/SGSI‐E.  

5. Donar  compte  al  Ple  del  Pla  anual  de  control  financer  i  auditories  per  l'any  2021  Exp. 
22/2021/INTERVEN‐E.  

6. Donar compte al Ple de  l'informe resum anual  sobre el  control  intern corresponent a  l'any 
2020 Exp. 21/2021/INTERVEN‐E.  

7. Donar compte al Ple de modificació de denominació de projectes Exp. 55/2021/INTERVEN‐E.  

8. Compatibilitat amb segona ocupació Exp. 108/2021/RRHH‐E.  

9. Resolució del contracte de titularitat de PARMER sobre l'aparcament situat al C/Edison‐ Inici 
del procediment. Exp. 4/2021/CONT‐E.  

10. Proposta al Ple de  la corporació per  l'aprovació de  la modificació pressupostària per crèdit 
extraordinari  i  suplement  de  crèdit  número  20/2021.  Pressupostos  Participatius  Exp. 
52/2021/HISENDA‐E.  

11. Aprovar  préstec  de  llarg  termini  d'import  12.629.300,58€  pel  finançament  d'inversions 
previstes al pressupost de l'any 2021 Exp. 45/2021/HISENDA‐E.  

12. Modificació RLT i plantilla del personal directiu Exp. 15/2021/ RRHH‐E.  

13. Modificació RLT i plantilla Exp. 52/2021/RRHH‐E.  

14. Proposta al Ple de  la corporació per  l'aprovació de  la modificació pressupostària per crèdit 
extraordinari  i  suplement  de  crèdit  número  22/2021.  Destí  Romanent  2020  Exp. 
54/2021/HISENDA‐E.  

15. Aprovació Reglament Registre municipal habitatges buits Exp. 3/2020/HABITATGE‐E.  

16. Aprovar  la  sol∙licitud  de  la  pròrroga del  Conveni  Interadministratiu  per  l’any  2022  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Rubí per a la prestació del servei de llar residència, servei de teràpia ocupacional i servei 
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ocupacional  d’inserció  per  a  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual,  a  Rubí.  Exp. 
100/2021/PERSNES‐E.  

17. Modificació de  les bases de  subvencions per a  la pràctica de  l’esport  federat,  les  activitats 
esportives d’inclusió i  la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius escolars 
dels menors d’edat del municipi de Rubí Exp. 88/2021/PERSONES‐E.  

18. Declarar  d’especial  interès  municipal  les  obres  per  la  instal∙lació  d’ascensor  en  un  edifici 
situat al C JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 30, als efectes que es procedeixi a la Bonificació de l’ICIO 
Exp. 5/2021/DIM.  

19. Declarar d’especial interès municipal les obres de rehabilitació de la façana i del ràfec del seu 
edifici situat al C DOCTOR FERRAN, 3‐9, als efectes que es procedeixi a la Bonificació de l’ICIO 
Exp. 7/2021/DIM.  

20. Declarar  d’especial  interès municipal  les  obres  de  rehabilitació  amb  afectació  estructural  i 
reforma interior d’un habitatge unifamiliar situat al C BLASCO DE GARAY, 10, als efectes que 
es procedeixi a la Bonificació de l’ICIO i l’exempció de la Taxa Exp. 9/2021/DIM.  

21. Declarar  d’especial  interès  municipal  les  obres  de  rehabilitació  de  les  façanes  de  la  finca 
situada  a  la  PL  NENS,  3,  als  efectes  que  es  procedeixi  a  la  Bonificació  de  l’ICIO  Exp. 
12/2019/DIM.  

22. Declarar d’especial interès municipal les obres per a la instal∙lació d’un ascensor en un edifici 
situat a la CTRA SABADELL 96‐98, als efectes que es procedeixi a la Bonificació de l’ICIO Exp. 
55/2019/DIM.  

23. Declarar d’especial  interès municipal  les obres de per a  la  rehabilitació del  coronament de 
façana  i  de  coberta en un edifici  situat  al C MADRID 62,  als  efectes que es procedeixi  a  la 
Bonificació de l’ICIO i l’exempció de la Taxa Exp. 57/2019/DIM.  

24. Declarar  d’especial  interès municipal  les  obres  de  reforma  interior  de  l’habitatge  existent 
situat  al  C  MAGALLANES,  7,  als  efectes  que  es  procedeixi  a  la  Bonificació  de  l’ICIO  i 
l’exempció de la Taxa Exp. 62/2019/DIM.  

25. Declarar d’especial interès municipal les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici situat 
al  C  CALDERON DE  LA BARCA,  23,  als  efectes  que  es  procedeixi  a  la  Bonificació  de  l’ICIO  i 
l’exempció de la Taxa Exp. 68/2019/DIM.  

26. Denegar  la declaració d’especial  interès municipal  les obres de  reforma d'aules  i  ampliació 
d'espais de secretaria, zona porxo d'entrada al  Institut de  la Serreta a  la  finca situada en C 
LEPANT 1, als efectes que es procedeixi a la bonificació de l’ICIO i l’exempció de la Taxa Exp. 
64/2019/DIM.  

27. Denegar la declaració d’especial interès municipal les obres, amb intervenció de tècnic, per a 
la instal∙lació d'un aparell elevador en un l’edifici plurifamiliar situat al carrer del Diamant 22‐
24,  als  efectes  que  es  procedeixi  a  la  bonificació  de  l’ICIO  i  l’exempció  de  la  Taxa  Exp. 
54/2019/DIM.  

28. Declarar  la  prescripció  del  dret  de  l’Ajuntament  a  liquidar  definitivament  les  contribucions 
especials  per  finançar  l’execució  de  les  obres  del  Projecte  d’Urbanització  del  barri  de  Can 
Ximelis,  sector  38,  i  l’arxiu  de  l’expedient  de  contribucions  especials  Exp. 
55/2021/TERRITORI‐E.  

29. Inici de les actuacions urbanístiques necessàries per finalitzar la urbanització de Can Ximelis 
Exp. 88/2021/TERRITORI‐E.  

30. Assumptes urgents 

 

 

B) PART DE CONTROL 

31. Moció del grup municipal Veïns per Rubí (VR) per a la descentralització d’activitats en espais 
públics Exp. 18/2021/MOC.  
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32. Moció del GM Alternativa d’Unitat Popular per a  iniciar un servei d'acompanyament digital 
permanent Exp. 19/2021/PLE.  

33. Moció del GM de l’Alternativa d’Unitat Popular per a què l’Ajuntament de Rubí s’adhereixi al 
manifest “Per un model energètic sostenible a Catalunya”Exp. 20/2021/MOC.  

34. Moció  del  grup municipal  d'Esquerra  Republicana  Rubí  per  a  l’ordenació  del  horts  urbans 
incontrolats Exp. 21/2021/MOC.  

35. Moció  dels  grups  municipals  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  (PSC)  i  En  Comú  Podem 
(ECPECG) per una millora de l’oferta educativa d’FP a Rubí com a motor de la inserció laboral 
Exp. 22/2021/MOC.  

36. Moció dels grups municipals d'En Comú Podem  i Partit dels Socialistes de Catalunya per al 
compliment de les lleis de memòria històrica i pel manteniment del canvi de noms de la llista 
de  carrers  de  la  ciutat  d'Oviedo  en  aplicació  de  les  lleis  de  memòria  històrica  Exp. 
23/2021/MOC.  

37. Moció  dels  grups  municipals  En  Comú  Podem  i  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  a 
l’Ajuntament de Rubí en suport a les mobilitzacions del primer de maig, dia internacional dels 
treballadors i treballadores Exp. 24/2021/MOC.  

38. Moció  del  grup municipal  de  Ciutadans  Rubí  per  a  sol∙licitar  un  augment  en  la  neteja  de 
voreres, parcs i zones escolars amb major incidència de pol∙len Exp. 25/2021/MOC.  

39. Assumptes urgents.  
40. Precs i preguntes. 


