
 
 

 
 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 10/2022 
Caràcter: ordinari  
Data: 5 de setembre de 2022 
Hora: 17 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

A) PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària 7/2022 del Ple del dia 11 de juny de 
2022. 

2. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària 8/2022 del Ple de data 21 de juny de 2022. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària 9/2022 del Ple de data 21 de juliol de 2022. 
4. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les regidories 

delegades dictats entre l’1 de juny i el 30 de juny de 2022 Exp. 16/2022/SGSI-E 
5. Donar compte al Ple de l'Informe sobre l’execució pressupostària corresponent al segon 

trimestre de l’exercici 2022 Exp. 64/2022/INTERVEN-E 
6. Ratificació del Decret de l'Alcaldia pel canvi de dedicació del regidor Víctor García Correas 

Exp. 2/2022/CM 
7. Sol·licitud compatibilitat segona activitat Exp. 166/2022/RRHH-E 
8. Sol·licitud compatibilitat segona activitat Exp. 262/2022/RRHH-E 
9. Modificació de la disposició transitòria de l'Acord sobre retribucions del Conveni col·lectiu i 

la disposició transitòria de l'Acord sobre retribucions i el pacte 2 de l'Annex 4 de l'Acord 
de condicions dels funcionaris vigents a l'actualitat. Exp. 244/2022/RRHH-E 

10. Servei de redacció del LOT 3-Ambiental - Requeriment d'esmena de documentació Exp. 
65/2021/LICI 

11. Contracte per a la redacció del pla d’ordenació urbanística municipal de rubí – 
Requeriment d’esmena documentació per a l’adjudicació del LOT 1 URBANÍSTIC Exp. 
33/2021/LICI 

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 Exp. 9/2020/CONT-E 

13. Serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i els serveis de 
neteja viària al terme municipal de Rubí - Suspensió i l’aixecament de la suspensió del 
Contracte de prestació de serveis Exp. 3/2017/CSO 

14. Aprovació versió 4.0 del tom II del Manual de normes per a la gestió del patrimoni, 
corresponents a les operacions patrimonials Exp. 50/2022/INTERVEN-E 

15. Modificació pressupostària núm. 64/2022 en la modalitat de suplement de crèdit. 
Projecte 2021/2/INVER/3 Exp. 161/2022/HISENDA-E 

16. Modificació pressupostària núm. 73/2022 per transferència de crèdit entre aplicacions 
diferent àrea de despesa Exp. 170/2022/HISENDA-E 
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17. Modificació pressupostària núm. 75/2022 per transferència de crèdit entre aplicacions 
de diferents àrea de despesa Exp. 174/2022/HISENDA-E 

18. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament 
de Drets Socials 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 ocupacional d’inserció 
per a persones amb discapacitat, a Rubí per l’any 2023 i la sol·licitud de pròrroga del 
conveni per a l’exercici 2024 Exp. 230/2022/PERSONES-E 

19. Aprovar la designació dels membres de l'Assemblea general del Consell Comarcal de la 
Gent Gran del Vallès Occidental Exp. 24/2022/SCIDC-E 

20. Verificar i donar conformitat al Text Refós de la “Modificació puntual del PGO en l’entorn 
del PP de Can Solà”. Incorporació de prescripcions de la CTUB.Exp. 
230/2021/TERRITORI-E 

21. 21. Assumptes urgents 
 
 

B) PART DE CONTROL 
 

22. Assumptes urgents 
23. Precs i preguntes 
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