Secretaria General
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015
- SESSIÓ NÚM. 13/2015 1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 24 de setembre d’enguany
(número 12/2015).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Ratificació del Decret número 8060/2015, de 28 de setembre, pel qual es nomenen els membres
de la Comissió per a la delimitació i fitació entre el terme municipal de Terrassa i els termes
d’Ullastrell, de Matadepera, de Mura i de Castellar.
3. Aprovar la imposició de sancions per infraccions de la normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. [5 expedients: IPMA 261/2015, IPMA 192/2015, IPMA
42/2015, IPMA 342/2015 i IPMA 14/2015]
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
4. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les
quals s’ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la quota de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
5. Adjudicació del contracte de servei escolar de menjador als centres docents públics d’educació
infantil i primària de Terrassa.
6. Aprovació de l’expedient d'adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant rènting
durant 60 mesos sense opció de compra, de dos vehicles especials de construcció.
7. Autorització de la compatibilitat amb altres activitats públiques i/o privades, de diferents
treballadors i treballadores municipals. [6 dictàmens]
ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
8. Acceptació dels estatuts de l’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) i adhesió de
l’Ajuntament de Terrassa a la mateixa.
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES
9. Ratificació de la Resolució número 8160, d’1 de setembre de 2015, aprovant l’addenda al
conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per al manteniment del servei tècnic del Punt de Trobada
al partit judicial de Terrassa per a 2016.
10. Ratificació de la Resolució número 8452, de 2 d’octubre de 2015, que aprova l’Addenda al
conveni de col·laboració subscrit entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, durant el curs 2015-2016.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
11. Intervenció de la Xarxa de Solidaritat Popular per tal d’exposar un prec en relació a la
problemàtica dels habitatges i la necessitat dels lloguers socials.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12. Presentada pels Grups municipals de CiU, del PSC i de Ciutadans, proposant regular la
concessió d’ús de l’Estadi Olímpic Municipal per a les activitats del Terrassa F.C., gestionades
per “Terrassa Olímpica 2010 S.A.D.”
13. Presentada pels Grups municipals de la CUP, de TeC i d’ERC-MES, proposant la realització
d’un informe tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions
bancàries del Consistori mitjançant banques ètiques.
14. Presentada pel Grup municipal de la CUP, en relació a l’ocupació i a la garantia de la funció
social dels habitatges infrautilitzats.
15. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans per a la millora del servei d’informació i tramitació
telefònica del 010.
16. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, proposant l’adopció d’actuacions urgents al barri
de Les Fonts.
17. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, proposant la constitució d’un grup de treball per a
la redacció d’una proposta d’actualització del Pla Local d’Inclusió Social de Terrassa 20112015, que fou aprovat pel Ple municipal el 31 de març de 2011.
18. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES, CUP i TeC, proposant declarar Terrassa com a
municipi oposat a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).
19. Presentada per l’Alcaldia-Presidència de delegacions d’atribucions del Ple en la Junta de Govern
Local.
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
MUNICIPAL
20. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions, números 7.380 a 8.453/2015, així
com els tramitats electrònicament, 1.090 a 1.250/2015, dictats per l’Alcalde-President i
Regidors i Regidores delegats.
21. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
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