Secretaria General
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 25 DE MAIG DE 2017
- SESSIÓ NÚM. 07/2017 1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 23 de febrer i 30 de
març d’enguany (números 3 i 4/2017, respectivament).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Ratificar el Decret núm.3844/2017, de 4 de maig, pel qual es nomena com a membre de la
Comissió per a la delimitació i fitació entre els termes municipals de Terrassa i de Vacarisses al
Secretari General de l’Ajuntament de Terrassa.
3. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2017.
4. Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de conreu de les finques agroforestals de Mossèn
Homs, Can Bon Vilar, Torrebonica, Can Viloca i Can Barba.
5. Aprovació definitiva de la imposició d’una nova pròrroga forçosa per assegurar la continuïtat
del servei públic d’abastament d’aigua.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
6. 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.
7. Proposta d’incorporació d’un acord complementari al dictamen d’aprovació provisional de les
modificacions de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, acordat
pel Ple municipal el passat 10 de maig de 2017.
8. Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General en relació al compliment de la
normativa contra la morositat a l’exercici 2016.
ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
9. Ratificar els acords adoptats pel Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística de data 8 de
maig de 2015, i posteriorment aprovats per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya en
data 4 d’agost de 2015.
10. Aprovar la separació de l’Ajuntament de Terrassa del Consorci “Centre Associat de la UNED de
Terrassa”.
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11. Aprovar la separació de l’Ajuntament de Terrassa del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics
de Catalunya.
12. Aprovar el Reglament del Consell d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa.
ÀREA DE DRETS CIVILS I SERVEIS A LES PERSONES
13. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments constituents per a la
creació de la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.
14. Aprovar l’addenda 2017 del Conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental
per a la coordinació d’actuacions en l`àmbit d’informació i atenció a les dones.
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA
15. Aprovació inicial de la supressió del registre municipal de Grups d’interès de l’Ajuntament de
Terrassa i del seu sector públic.
JUNTA DE PORTAVEUS
16. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
17. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si
s’escau.
1. Suport nova llei contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
2. Suport a la moció presentada per l'entitat Marea Pensionista.
3. Suport a la sol·licitud d’una llei de regulació de la professió d’educació social.
4,. Rebuig i combat dels comportaments corruptes.
5. Formació en reanimació cardiopulmonar.
6. Pobresa femenina.
7. Terrassa ciutat sense gluten.
8. Suport a l’acord per la Renda Garantida de Ciutadania.
9. Defensa del principi de suficiència de les hisendes locals.
10. Titulitzacions de les hipoteques i desnonaments promoguts per bancs.

Raval de Montserrat, 14 08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00 Fax: 93 739 70 06
secretaria.general@terrassa.cat

Secretaria General

11. Commemoració del record de Miguel Ángel Blanco Garrido i de totes les víctimes del
terrorisme, en el 20è aniversari del seu assassinat.
12. Promoure la reducció de la sinistralitat del tràfic (de vehicles i de vianants).
13. Mesures urgents per acabar amb el caos a l’aeroport d’El Prat.
14. Incentivar la reducció de residus en l’àmbit de la compravenda onl ine.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
18. Presentada pel Grup municipal de TeC, per a la promoció del comerç de productes tèxtils creats
i produïts amb criteris de sostenibilitat, proximitat i en règim de venta directa.
19. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per desenvolupar una estratègia transversal de
captació de projectes europeus.
20. Presentada pel Grup municipal de TeC, per modificar el projecte de reial decret pel qual es
regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del
subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior.
21. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per a la millora de la qualitat de l’aire amb la
gestió del transport públic.
22. Presentada pel Grup municipal de la CUP, per donar a conèixer el programa de formes
alternatives d’accés a immobles i per dinamitzar els edificis pendents de rehabilitació de
propietat municipal.
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
MUNICIPAL
23. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 3.355 a 3.996/2017, així
com els tramitats electrònicament, 767 a 908/2017, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i
Regidores delegats
24. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
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