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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 12/2019
Caràcter: ordinari
Data: 25 de juliol de 2019
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Enric Vergés

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors 9/2019 de 12 de juny de 2019,
10/2019 de 15 de juny de 2019 i 11/2019 d’11 de juliol de 2019.
2. Donar compte al Ple de la delegació de la Presidència de la Comissió Informativa de Projecció
de Ciutat i Desenvolupament Econòmic Local i de la Presidència de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Personal Exp. 23/2019/SGSI‐E.
3. Donar compte al Ple de la delegació de la Presidència de la Comissió Informativa de Drets
Socials i Ciutadania Exp. 24/2019/SGSI‐E.
4. Donar compte al Ple de la delegació de la Presidència de la Comissió Informativa de Territori
Exp. 25/2019/SGSI‐E.
5. Presa de coneixement dels decrets de l’alcaldia i de les resolucions de les regidories
delegades dictats entre l’1 de maig i el 31 de maig de 2019 Exp. 29/209/SGSI‐E.
6. 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 2019 Exp. 30/2019/SGSI‐E.
7. Donar compte al Ple del decret d'alcaldia per designar el membres de les Comissions
Informatives Exp. 16/2019/CM.
8. Aprovació festes locals calendari any 2020 Exp. 90/2019/GERENCIA‐E.
9. Dedicació portaveus Exp. 17/2019/CM.
10. Aprovació de la modificació del contracte de servei de neteja de col∙legis públics i
dependències municipals Exp. 1/2018/CONT‐E.
11. Ordre de continuïtat en la prestació del Servei Públic Municipal de Transport Urbà de viatgers
de Rubí, Exp. 13/2018/CONT‐E.
12. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari Exp. 89/2019/HISENDA‐E.
13. Proposta al Ple de la corporació per a l’aprovació de la modificació de crèdit 66/2019 en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit Exp. 90/2019/HISENDA‐E.
14. Recurs sobre el contracte de serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus
municipals i els serveis de neteja viària al terme municipal de Rubí Exp. 3/2017/CSO.
15. Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials per al finançament de
l’execució de l’obra del “Projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla” (Exp.
78/2019/TERRITORI‐E).
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16. Aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Rubí per a l'exercici de 2019 Exp. 18/2019/HISENDA‐E.
17. Assumptes urgents.

B) PART DE CONTROL
18. Moció del grup municipal d'Alternativa d'Unitat Popular per a l'actualització del Reglament
Orgànic Municipal i desplegament i acompliment del Reglament de Participació Ciutadana
Exp. 18/2019/MOC.
19. Moció del grup municipal Veïns per Rubí, per l'adhesió de Rubí a la xarxa de municipis LGTBI
Exp. 19/2019/MOC.
20. Moció del grup municipal Veïns per Rubí per l'accés lliure a instal.lacions municipals davant
episodis d'onades de calor Exp. 20/2019/MOC.
21. Moció del grup municipal d'En Comú Podem Rubí per a la utilització dels dos cognoms en
totes les comunicacions institucionals Exp. 21/2019/MOC.
22. Moció del grup municipal En Comú Podem a l'Ajuntament de Rubí, per donar compliment a
la petició de canvi de nom de la Plaça Neus Català i Pallejà Exp. 22/2019/MOC.
23. Moció del grup municipal Ciutadans Rubí per millorar la seguretat als túnels de Vallvidrera
Exp. 23/2019/MOC.
24. Assumptes urgents.
25. Precs i preguntes.
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