Secretaria General
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 24 DE JULIOL DEL 2020
- SESSIÓ NÚM. 07/2020
1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 30 de juny d’enguany (número

5/2020).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros.
3. Aprovació definitiva del procediment de reversió de ple dret a favor de l’Ajuntament de la finca

adjudicada 6.2 del Projecte de reparcel·lació del polígon «FUPAR-FIRA».
4. Ratificació del Decret de 2 de juliol de 2020, relatiu a la substitució del servei de transport

adaptat de persones amb mobilitat reduïda, estipulat en el contracte vigent amb TMESA per un
servei alternatiu a les persones usuàries de l’espai Globus, fins que aquest vehicle adaptat no
sigui necessari pel servei habitual.
5. Ratificació del Decret de 2 de juliol de 2020, relatiu al manteniment de l’oferta del transport

públic i la reducció de servei aprovada el passat 23 de maig de 2020 mitjançant Decret
d’alcaldia 2.811, fins el diumenge 28 de juny de 2020.
6. Ratificar la Resolució relativa a l’aprovació del finançament del nou vehicle microbús adquirit,

mitjançant arrendament financer a contractar per part de TMESA.
7. Aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici de 2019 de l’aportació municipal a

l’empresa de Transports Municipals d’Egara, SA.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
8. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2021 els dies 1 d’abril (Dijous Sant) i 5 de juliol
(Dilluns de Festa Major).
9. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de l’auditoria anual del

registre comptable de factures, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic per a l’exercici 2019.
10. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de les tasques de fiscalització

a posteriori i control financer, corresponent al Pressupost de 2019.
11. Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i dels seus ens,

corresponent al Pressupost de 2019.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
12. Aprovació de la signatura del conveni de participació conjunta a la Xarxa de Ciutats Eurocities

entre els municipis del Sistema Urbà de Terrassa.
13. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Manifest de la Red Innpulso “Por el impulso y

promoción de las políticas públicas de innovación como herramientas clave para paliar los
efectos del COVID19 en las ciudades”.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
14. Aprovar definitivament l’informe emès per aquesta Comissió respecte als comptes de l’exercici

2019 i, en conseqüència, elevar al Ple municipal la proposta d’aprovació del Compte General de
l’Ajuntament, i prendre coneixement dels informes de la Intervenció General sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del
deute, amb motiu de la liquidació del Pressupost del 2019, i l’estimació de la quantificació de
la provisió de drets de dubtós cobrament.
JUNTA DE PORTAVEUS
15. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
16. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si

s’escau.
1. Demanar a Correos que ampliï els serveis de les oficines a Terrassa
2. Demanant més recursos per a les oficines d’Estrangeria
3. Per pal·liar el dèficit en infraestructures
4. Per retornar els diners dels viatges no utilitzats dels títols de transport de l’ATM objectes de
compensacions per la COVID-19
5. Per impulsar el flamenc i el ball andalús en el marc de l’educació 360
6. Sobre la participació del món local en la gestió dels fons provinents del Pla de Recuperació
per a Europa, Next Generation EU
7. Sobre la connexió ferroviària de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat mitjançant la
línia R4 que passa per Terrassa.
8. Per denunciar l’espionatge polític i demanar aclarir els fets del “Catalangate”
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
17. Presentada pels Grups municipals del PSC, Ciutadans i JxT, pel compliments dels compromisos

amb el barri de Ca N’Anglada.
18. Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’atorgament de subvencions a entitats per a la

realització de projectes de cooperació al desenvolupament.
19. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, relativa a l’expedient sancionador, SADI

26/2019, per obres d’increment de nombre d’habitatges sense ajustar-se a la llicència atorgada.
20. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, relativa a l’expedient sancionador, SADI

27/2019, per obres d’increment de nombre d’habitatges sense ajustar-se a la llicència atorgada.
21. Presentada per Alcaldia-Presidència, per a l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió

Metropolitana.
22. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, sobre l’ampliació dels límits del Parc

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
23. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la tramitació

de les denuncies

policials.
24. Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la creació d un nou òrgan estratègic en matèria

de turisme.
25. Presentada pel Grup municipal del PSC: Frenem el virus, activem l’educació.
26. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, a favor de què els ajuntaments

puguin disposar del seu superàvit i la no aplicació de la regla de despesa.
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
MUNICIPAL
27. Prendre coneixement de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2019 de la Sindicatura

Municipal de Greuges.
28. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.899 a 2.992/2020, així

com els tramitats electrònicament, 1.631 al 2.489/2020, dictats per l’Alcalde-President i
Regidors i Regidores delegats.
29. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

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

