ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 3/2019
Caràcter: ordinari
Data: 28 de març 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 2/2019 de 28 de febrer de 2019.
2. Donar compte al Ple de l’informe de l’any 2018 de la Síndica municipal de Greuges de Rubí Exp.
23/2019/RELACIONS-E.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació del pla estratègic de subvencions 2019-2020 Exp.
152/2019/PERSONES-E.
4. Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les regidories delegades
dictats entre l’1 i el 28 de febrer de 2019 Exp. 7/2019/SGSI-E.
5. Aprovar l'acord de funcionament i desplegament de les línies estratègiques de la Taula de la
Competitivitat industrial de Rubí (TCIR) per al desenvolupament econòmic local de Rubí Exp.
16/2019/CIUTAT-E.
6. Excloure a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA de la licitació convocada per a
l’adjudicació del 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.
7. Requerir documentació a l’empresa proposada com adjudicatària del 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.
8. Proposta de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari Exp.
38/2019/HISENDA-E.
9. Proposta de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari Exp.
39/2019/HISENDA-E.
10. Proposta de modificació pressupostària en la modalitat de transferència de crèdit entre diferents
àrees de despesa Exp. 41/2019/HISENDA-E.
11. Aprovar la declaració institucional de les "Ciutats defensores dels Drets Humans" (2019) Exp.
24/2019/SCICD-E.
12. Aprovar el Pla d’ Atenció Integral a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Rubí
2019-2022 Exp. 134/2019/PERSONES-E.
13. Devolució aval a la societat Corporación Española de Transporte, degut al canvi de denominació
jurídica de la empresa Exp. 30/2019/TERRITORI-E.
14. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre les al·legacions presentades pel grup
municipal PP a l’Acord de Ple d’Aprovació dels seus comptes justificatius exercicis 2015, 2016 I
2017, i justificació de les aportacions realitzades al 2018 Exp. 8/2019/INTERVEN-E.
15. Assumptes urgents.
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B) PART DE CONTROL
16. Moció del grup municipal Alternativa d’Unitat Popular (AUP-CAV-PA) per a promoure que
els regidors i regidores amb permisos de paternitat o maternitat, puguin votar al Ple de
l’Ajuntament de Rubí mitjançant la delegació de vot Exp. 12/2019/MOC.
17. Moció del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds- Entesa (ICV-E) per lluitar contra
la criminalització del i les joves i adolescents migrats sols i dotar econòmicament
l’estratègia catalana d’acollida i integració Exp. 13/2019/MOC.
18. Moció del grup municipal PSC de Rubí per una ciutat desmilitaritzada i a favor de la
cultura de la pau Exp. 14/2019/MOC.
19. Moció de PSC sobre l’avantprojecte d’ampliació i millora de l’edifici de l’escola La Schola
Exp. 15/2019/MOC.
20. Assumptes urgents.
21. Precs i preguntes.
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