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Terrassa, 24 de març de 2014 
 
 
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 27 de març, el Ple ordinari 
corresponent al mes de març. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 19 h. 
Adjuntem l’ordre del dia: 
 
 

Ple Ordinari de març de 2014 
ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Aprovació de les Actes de les reunions realitzades els dies 19 de desembre de 
2013, 23 i 30 de gener d’enguany (números 14/2013, 1 i 2/2014, respectivament). 
 
ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI 
 
2. Aprovació definitiva de l’expedient per a la posada a disposició a favor de la 
Generalitat de Catalunya d’un terreny al carrer Saragossa, per a l’ampliació del pati 
de l’Escola Roser Capdevila. 
 
3. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM a la carretera de 
Matadepera cantonada amb carrer Dr. Calsina. 
 
4. Aprovació definitiva del Pla Específic Municipal pel risc durant la celebració de la 
FestaMajor de Terrassa. 
 
5. Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal per al risc radiològic. 
 
6. Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal per al risc d’incendis forestals. 
 
ÀREA D’HISENDA I SERVEIS GENERALS 
 
7. Aprovar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de diverses obres i, en 
conseqüència, concedir les corresponents bonificacions en l’Impost sobre  
construccions, instal·lacions i obres. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
8. Atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al senyor Màrius 
Heras i Moreno. 
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9. Presentada pel Grup municipal del PPC, en relació a la presentació i estructuració 
de tota l’oferta turística terrassenca i la promoció turística de la ciutat. 
 
10. Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a la millora del mecanisme de 
sincronització dels semàfors i del seu funcionament per agilitar el trànsit. 
 
11. Presentada pel Grup municipal de CiU, sobre els usos i la gestió del temps. 
 
12. Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant que l’Ajuntament de Terrassa 
contracti una assegurança per donar cobertura a la responsabilitat civil de les 
entitats de la ciutat que fan actes i activitats al carrer. 
 
13. Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA, en suport a la campanya “Per una 
Catalunya Social”. 
 
14. PROPOSTES URGENTS.  
 
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
MUNICIPAL 
 
15. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 893 a 
1.653/2014, així com els tramitats electrònicament (210 a 311), dictats per l’Alcalde-
President i Regidors i Regidores delegats. 
 
16. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
17. Donar compte de les Declaracions de la Junta de Portaveus, si s’escau. 
 
18. PRECS I PREGUNTES 


