Secretaria General
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PER L’AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 29 DE MAIG DEL 2020 - SESSIÓ NÚM. 04/2020 1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 d’abril d’enguany (número

3/2020).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Aprovació inicial de l’Ordenança de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.
3. Prendre coneixement de l’aprovació del Decret de l’Alcaldia-Presidència número 2.273, de 26

de febrer de 2020, pel qual s’aprova la minuta del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament de Terrassa per a l’adhesió al protocol de seguretat contra
les violències sexuals en entorns d’oci.
4. Posar a disposició de la Diputació de Barcelona els terrenys per a l’execució de les obres del

Projecte constructiu “Itinerari de vianants i ciclistes a les carreteres BV-1221 i BV-1275 TM de
Terrassa”.
5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en l’àmbit del carrer de Sant Pere 23-25.
6. Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en relació al cobriment de la Riera de

Palau corresponent als sectors productius de Palau Nord i Palau Sud.
ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
7. Modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020.

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
8. Aprovació inicial de les normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de

l’Ajuntament de Terrassa.
9. Aprovació la modificació de la composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió

Ciutadana de Transparència.
JUNTA DE PORTAVEUS
10. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
11. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si

s’escau.
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1. Per l’aprovació d’un permís retribuït per a cura de menors i persones dependents.
2. Reclamant al govern espanyol el retorn de totes les competències a la Generalitat de
Catalunya.
3. Contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments por part del Govern d'Espanya.
4. Sobre la planificació de les llistes d'espera i espais als centres hospitalaris de Terrassa.
5. En suport dels centres d'educació especial.
6. Habilitar una finestreta única d'informació i tramitació per la ciutadania davant el pla de
desescalada per fases degut al COVID-19.
7. Per assegurar material sanitari de protecció a les residències de gent gran.
8. Per la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya.
9. Per demanar més conscienciació sobre el medi ambient després del confinament per la crisi
sanitària de la COVID-19.
10. Per la millora del finançament universitari.
11. De suport al personal laboral dels menjadors escolars de Terrassa.
12. En suport a les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Terrassa.
13. Adhesió al Manifest contra el coronavirus.
14. De suport a la tasca de les escoles bressol privades a Terrassa.
15. Sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat
industrial a Catalunya.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12. Presentada pel Grup municipal del PSC, a favor de la mobilitat sostenible en temps de

coronavirus a Terrassa.
13. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en suport i agraïment als treballadors públics i

personal sanitari que han treballat exposats a la COVID-19 i d’estudi d’un sistema de
gratificació per als mateixos.
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14. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, sobre l’aplicació de mesures transitives per

a la reactivació econòmica.
15. Presentada pel Grup municipal del PSC, de protecció i garantia del dret a l’educació.
16. Presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, per la restitució de les bones

pràctiques en la representació política institucional.
17. Presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, de suport a les seccions sindicals

de l’Ajuntament de Terrassa.
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
MUNICIPAL
18. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.501 a 2.783/2020, així

com els tramitats electrònicament, 624 al 1.054/2020, dictats per l’Alcalde-President i Regidors
i Regidores delegats.
19. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
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