
POLÍTICA  

Ordre del dia del ple de Terrassa de 
setembre 

Entre els temes estrella hi ha l'acord definitiu d’inici d’expedient per a la 
reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió de la gestió 
del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any 1941 

  
per MónTerrassa 27/09/2016 
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 29 de setembre, el Ple ordinari 
corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les sis de la tarda. 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 al canal Youtube municipal 
(https://www.youtube.com/user/ajterrassa). 
  
ORDRE DEL DIA  
  
1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 26 demaig i 30 de 
juny d’enguany (números 5 i 6/2016, respectivament). 
  
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
2. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal de 
transport públic col· lectiu i urbà de Terrassa. 
3. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament deTerrassa i 
l’Ajuntament de Sant Quirze per a l’ús de la deixalleria municipal de Can Casanovas. 
4. Ratificació del Decret número 5731/2016, de 13 de juliol, acordant participar 
en la convocatòria prevista a la Resolució de 13 de maig de 2016, del “Real Patronato sobre 
Discapacidad”, per a la concessió dels Premis Reina Letizia 2016, d’Accessibilitat Universal de 
Municipis. 
5. Acord definitiu d’inici d’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de 
concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any 1941, i de 
pròrroga forçosa per garantia de la continuïtat de la prestació del servei. 
  
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. Aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament 
d’energia elèctrica. 
  
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 
8. Ratificar la Resolució núm. 6.620, de 5 de setembre de 2016, que aprova l’addenda al 
conveni de col· laboració subscrit entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de llengua, 
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, durant el curs 2016-2017. 
9. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per al “Desenvolupament del 
Programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes”. 
10. Aprovar inicialment la modificació de l’Annex “Mesa de valoració i fons d’habitatges de 
lloguer social en situacions especials i emergència” del Reglament del Registre de sol·licitants 
d’habitatges amb protecció oficial de Terrassa. 
11. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Registre de sol· licitants d’habitatges 
de protecció oficial de Terrassa. 



12. Aprovar la signatura del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de 
Terrassa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. 
13. Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, en 
relació amb les actuacions dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació 
de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa energètica. 
14. Aprovar la minuta del conveni de col· laboració amb la Diputació de Barcelona per als 
serveis de mediació ciutadana. 
15. Ratificar la Resolució número 6.876/2016, de 14 de setembre, per la qual s’aprova la minuta 
del Contracte programa 2016 -2019 amb l’Institut Català de les Dones per al SIAD – Servei 
d’informació i Atenció a les Dones. 
16. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per 
al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic, com a encàrrecs de 
gestió per al període 2016-2019. 
17. Ratificar el Decret núm. 6195, de 18 de juliol de 2016, que aprova el conveni 
de col·laboració subscrit entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa, per a la realització d’obres a diversos 
centres d’aquesta localitat durant l’any 2016. 
18. Prorrogar l’actual Pla Local de Drogues de Terrassa 2012-2015. 
19. Aprovació de la minuta de l’addenda al Conveni de col· laboració entre el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, per al manteniment del servei 
tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Terrassa, per al 2017. 
  
ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT  
20. Aprovació de la modificació de la Carta Fundacional d’ESCODI. 
  
JUNTA DE PORTAVEUS 
21. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, 
si s’escau. 
  
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
22. Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa a la senyora Àngels Poch i 
Comas. 
23. Presentada pel Grup municipal de TeC, per tal d’incloure en la contractació pública 
mecanismes de lluita contra la vulneració del Dret Internacional, dels Drets Humans i del Dret 
Internacional Humanitari. 
24. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament 
de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent. 
25. Presentada pel Grup municipal del PPC, proposant renovar el Pla de Promoció de la 
Bicicleta 2012-2013, adaptant-lo a la nova realitat plantejada pel Pla de Mobilitat. 
26. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per a l’accés i ús comunitari del coneixement. 
27. PROPOSTES URGENTS 
  
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE 
GOVERN MUNICIPAL 
28. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions, números 5.108 al 6.537/2016, 
així com els tramitats electrònicament, 1.011 al 1.419/2016, dictats per l’Alcalde-President i 
Regidors i Regidores delegats. 
29. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
PRECS I PREGUNTES 
 

 
 


