ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2019
Caràcter: ordinari
Data: 2 de maig de 2019
Hora: 17 h
Lloc: Sala Enric Vergés
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors 3/2019 de 28 de març de
2019, 4/2019 d’1 d’abril de 2019 i 5/2019 de 5 d’abril de 2019.
2. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les regidories
delegades dictats entre l’1 i el 31 de març de 2019 Exp. 12/2019/SGSI-E.
3. Esmena error material en l’expedient relatiu al servei municipal de transport urbà de
viatgers de Rubí Exp. 13/2018/CONT-E.
4. Proposta de modificació pressupostària en la modalitat de transferència de crèdit entre
diferents àrees de despesa. Expedient núm. 56/2019/HISENDA-E.
5. Proposta al Ple de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari Exp.
57/2019/HISENDA-E.
6. Proposta al Ple d’aprovació de les subvencions nominatives del pressupost prorrogat
2018 i la modificació pressupostària núm. 49/2019 per adequar els crèdits a les
subvencions nominatives aprovades Exp. 60/2019/HISENDA-E.
7. Correcció contingut RLT Exp. 121/2019/RRHH-E.
8. Aprovació del Pla estratègic en l'àmbit de les persones grans per al període 2019-2022
Exp. 31/2019/SCIDC-E.
9. Aprovació del Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí Exp.
33/2019/SCIDC-E.
10. Aprovació liquidació exercici 2017 del servei de transport públic Exp.
31/2019/TERRITORI-E.
11. Aprovació inicial del projecte de carril bici i itinerari de vianants Exp. 66/2019/TERRITORIE.
12. Projecte ampliació pont de Cova Solera Exp. 65/2019/TERRITORI-E.
13. Assumptes urgents.
B) PART DE CONTROL
14. Proposta d’acord de Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí sobre el compromís de
modernització i millora de l’edifici de l’escola Schola Exp. 15/2019/MOC.
15. Moció del grup municipal d’ERC-AM per a la millora de la informació pública publicada al
web de l'Ajuntament Exp. 16/2019/MOC.
16. Assumptes urgents.
17. Precs i preguntes.
1

