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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2/2019
Caràcter: ordinari
Data: 28 de febrer de 2019
Hora: 17 h
Lloc: Sala Enric Vergés

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 1/2019 de 31 de gener 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 gener de 2019 Exp. 3/2019/SGSI‐E.
3. Autorització de tarifes màximes del Complex Esportiu "CEM 25 de Setembre" per a l'any 2019
Exp. 12/2019/PERSONES‐E.
4. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a la Xarxa mundial de ciutats i comunitats
amigables amb les persones grans Exp. 6/2019/PERSONES‐E.
5. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
aprovats en data 10 de juliol de 2018 Exp. 19/2019/PERSONES‐E.
6. Aprovació definitiva del "Projecte d’adequació de l’Antiga Estació a espai expositiu" Exp.
24/2019/TERRITORI‐E.
7. Aprovació definitiva del "Projecte coberta tribuna CF Can Fatjó" Exp. 25/2019/TERRITORI‐E
8. Aprovació inicial de la relació béns i drets afectats d'expropiació a la finca situada a l'Av.
Massana núm. 8 Exp. 32/2019/TERRITORI‐E.
9. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats d'expropiació a la finca situada al
passeig de la Riera 28 Exp. 33/2019/TERRITORI‐E.
10. Aprovació de la proposta de sol∙licitud a la Generalitat de Catalunya de traspàs a
l'Ajuntament de Rubí de la titularitat d'un tram de la Crta BP‐1503 (Av. de l'Estatut) Exp.
34/2019/TERRITORI‐E.
11. Revisió d'ofici de la disposició transitòria primera del Pla General d'Ordenació Urbana Exp.
12/2019/TERRITORI‐E.
12. Assumptes urgents.
B) PART DE CONTROL
13. Moció del grup municipal AUP‐CAV‐PA per reconvertir els terrenys del camp de golf de Can
Sant Joan en un gran parc interurbà de Rubí‐Sant Cugat Exp. 7/2019/MOC.
14. Moció del grup municipal d'ERC‐AM per a la commemoració del Dia Internacional de les
Dones Exp. 8/2019/MOC.
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15. Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Rubí de rebuig de la impunitat
i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre
de 2017 Exp. 9/2019/MOC.
16. Moció conjunta dels grups municipals PSC, C’S, AUP I ICV‐E de denúncia de l’espoli dels
recursos naturals al Sàhara Occidental Exp. 10/2019/MOC.
17. Moció del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa per a la suspensió
temporal de l’atorgament de llicències d’obra Exp. 11/2019/MOC.
18. Assumptes urgents.
19. Precs i preguntes.
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