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Terrassa, 28 de juny de 2016 
 
 
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 30 de juny, el Ple ordinari 
corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 18 h.  
 
Us recordem que el Ple es podrà seguir en directe a través del web municipal 
(www.terrassa.cat) i que a partir de divendres el vídeo íntegre del Ple estarà publicat 
al canal Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa). 
 
Adjuntem l’ordre del dia: 
 
 

Ple Ordinari de juny de 2016 
ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Aprovació de l‘esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 28 d’abril 
d’enguany (número 4/2016). 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021. 
 
3. Aprovació de l’inici de l’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del 
contracte de concessió atorgat a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i 
requeriment per la continuïtat de la prestació del servei durant un termini màxim de 
sis mesos. 
 
 
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. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2017, els dies 13 d’abril 
(Dijous Sant), i 3 de juliol (Dilluns de Festa Major). 
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6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament 
mitjançant rènting durant 60 mesos d’un vehicle carretó elevador. 
 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
7. Ratificar la Resolució núm. 3793, de 9 de maig de 2016, per la qual se sol·licita al 
Departament d’Ensenyament la subvenció que ha convocat la Generalitat de 
Catalunya per a les corporacions locals titulars d’escoles d’art per al finançament de 
formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i/o superior, per al curs 
2014-15. 
 
 
ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT 
 
8. Aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Xarxa 
Mundial de Ciutats i Governs Locals Units, per implementar el Programa de Ciutats 
Pilot 2015-2017 a Terrassa. 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
9. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de 
Portaveus, si s’escau. 
 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
10. Aprovació inicial del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de 
Terrassa. 
 
11. Atorgament de subvencions a entitats per a la realització de projectes de 
cooperació al desenvolupament. 
 
12. Presentada pel Grup municipal de TeC, per tal d’incloure en la contractació 
pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l’evasió d’impostos via paradisos 
fiscals. 
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13. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, plantejant la construcció d’un parc 
infantil per a capacitat diverses. 
 
14. Presentada pel Grup municipal del PPC, proposant millorar el servei de recollida 
de mobles i electrodomèstics. 
 
15. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i de TeC, per a l’adopció d’un 
conjunt de mesures per a la millora de la Festa Major de Terrassa. 
 
16. Presentada pel Grup municipal del PSC, per tal d’exigir un salari de referència al 
Vallès Occidental. 
 
17. Presentada pels Grups municipals de TeC i de la CUP, per a actuacions urgents, 
per part de l’Ajuntament de Terrassa, per garantir el dret a l’habitatge i als 
subministraments bàsics. 
 
18. Presentada pel Grup municipal de la CUP, en relació a l’adopció d’un compromís 
local contra qualsevol tipus de discriminació per raó d’identitat de gènere. 
 
19. PROPOSTES URGENTS 
 
 
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
MUNICIPAL 
 
20. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions, números 3.793 al 
4.975/2016, així com els tramitats electrònicament, 750 al 976/2016, dictats per 
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats. 
 
21. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 


