DECRET D'ALCALDIA NÚM: 4284/2019
A la ciutat de Rubí, el dia 03/09/2019

Assumpte: Decret de l’Alcaldia fixant l’Ordre del dia de la sessió plenària ordinària i urgent del dia
5 de setembre de 2019
Antecedents:
I.- Assabentat de la relació d’assumptes que posa a disposició de l’Alcaldia la Secretària de
l’Ajuntament de Rubí.
II.- Vistes les propostes realitzades per les corresponents Comissions Informatives.
Fonaments de Dret
I.- Article 53 en relació a l’article 103, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, (LMRLC) pel que fa a la
convocatòria del Ple per l’Alcaldessa, i l’obligació d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a
tractar.
II.- L’article 81.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
Reial Decret 2568/86, referent a les competències de la Secretaria per a la preparació i posada a
disposició a l’Alcaldia de l’ordre del dia.
III.- L’article 82.1 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals
(ROF), determina que correspon a l’Alcaldessa fixar l’ordre del dia dels assumptes a tractar en el
ple, i l’article 82.3 del mateix reglament exposa que a l’ordre del dia només es poden incloure
assumptes que prèviament s’hagin dictaminat, informat o sotmès a consulta de la comissió
informativa corresponent, si bé en casos d’urgència es podran adoptar acords sense ser
dictaminats i en aquests supòsits s’haurà de donar compte a la propera Comissió Informativa en
la primera sessió que se celebri.
Per tot això,

RESOLC:

Expedient:13/2019/PLE
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 12433310724051266772 a https://seu.rubi.cat
1/2

A) PART RESOLUTIVA
PRIMER.- Fixar el següent ordre del dia:
1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.
2. Donar compte al Ple del nomenament com a personal eventual de confiança o assessorament
especial del lloc de treball d’assessor amb funcions de cap de Gabinet, de la Sra. Dolors Conde
Domínguez. Exp.13/2019/ALCALDIA-E.
3. Donar compte al Ple del nomenament de la Sra. Beatriz Patón López com a personal eventual.
Exp.15/2019/ALCALDIA-E.
4. Donar compte al Ple del nomenament de la Sra. Eva Candela López com a personal eventual
amb funcions d'assessora de Planejament. Exp.17/2019/ALCALDIA-E.
5. Donar compte al Ple del nomenament del Sr. José Manuel Gil Meneses com assessor de
Gerència. Exp.18/2019/ALCALDIA-E.
6. Donar compte al Ple del nomenament, com a personal eventual del lloc de treball d'assessora,
a la Sra. Andrea de Pablos Real. Exp.19/2019/ALCALDIA-E.
7. Modificació RLT - Reclassificació Grup C2 a C1 Agents i Caporal - i Llocs Eventuals -EXP.
111/2019/RRHH-E
8. Assumptes urgents.
B) PART CONTROL
9. Assumptes urgents.
10.Precs i preguntes.

SEGON.- Convocar el Ple municipal per a celebrar sessió pública Extraordinària que tindrà lloc a
la Sala Enric Vergés, el proper dia 5 de setembre de 2019, a les 17.00 hores.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

La secretària

Ana María Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA
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