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Ple 26/01/2017 Domini públic Dictamen

Aprovació inicial de l’expedient de concessió administrativa demanial per un termini de 25 anys, així

com del seu Plec de Clàusules administratives particulars, per destinar la finca municipal emplaçada al

carrer Sant Isidre núm.29 com a nova seu del Consorci de residus del Vallès Occidental.

L'acord es sotmetrà al tràmit d’informació pública durant un període de 30 dies

comptadors des de la seva exposició al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament

(etauler) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), durant el qual es

poden formular reclamacions i/o al·legacions.

Ple 26/01/2017 Domini públic Dictamen Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de desembre de 2015. Informació publicada al Portal de Transparència a l'apartat d'informació econòmica.

Ple 26/01/2017 Gestió serveis públics Proposta resolució
Per al disseny i execució d’una campanya comunicativa en relació al compromís polític de l’Ajuntament

de Terrassa per assolir una gestió directa del servei d’aigua.
presentada pels grups municipals de PSC, TEC, ERC-MES i la CUP

Ple 23/02/2017 Domini públic Dictamen

Projecte Terrassa Energia Inteligent

Adjudicar a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA

(SECE) el contracte de d’enllumenat exterior, il·luminació interior d’edificis i instal·lacions

fotovoltaiques. per un import de 34.943.838,22 €.

Aquesta contractació s'inclou dins del Projecte TEI per a la gestió dels serveis energètics

municipals i té com a objectiu reduir el consum energètic amb la millora i el

manteniment de les instal•lacions d’enllumenat públic, la renovació de la il•luminació

interior i la implementació d’energies renovables que en conjunt permetran reduir les

emissions de C02.

Junta 

Govern
17/02/2017 Acció de Govern Dictamen

Pla Director de la Policia Municipal de Terrassa. Aprovació inicial.

El Pla es sotmetrà a un període d'exposició pública de 30 dies durant el qual es podran presentar

al·legacions al mateix.

Accés a la informació relacionada.

Ple 23/02/2017 Acció de Govern Dictamen Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2021 Accés a la informació relacionada

Ple 23/02/2017 Normativa Dictamen
Aprovació definitiva de l’ordenança municipal de Transparència, accés a la Informació i Bon Govern

de l’Ajuntament de Terrassa.
 Accés a la informació relacionada

Ple 23/02/2017 Gestió econòmica Proposta resolució

Aprovació definitiva del Pressupost general de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i les previsions

d'ingressos i despeses de les societats Egarvia, Eco-equip, Comunicació, Foment de Terrassa, Serveis

Funeraris, Habitatge i Patrimoni.

Accés a la infomració relacionada

Ple 30/03/2017 Gestió serveis públics Dictamen
Acord inicial per la imposicio d'una nova pròrroga forçosa per assegurar la continuïtat del servei públic

d'abastament d'aigua

Ple 27/04/2017 Gestió serveis públics Dictamen Inici de l'expedient pel canvi de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa

Ple 25/05/2017 Normativa Dictamen Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2017 Accés a la informació relacionada

Ple 25/05/2017 Gestió serveis públics Dictamen
Acord per a l'aprovació definitiva de la imposició d'una nova pròrroga forçosa per assegurar la

continuïtat del servei públic d'abastament d'aigua i tractament de les al·legacions presentades.

Ple 25/05/2017 Normativa Dictamen Aprovació del Reglament del Consell d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa Accés a la informació relacionada

Ple 29/06/2017 Normativa Dictamen
Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal de la Formació Professional  de 

l'Ajuntament de Terrassa 
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Ple 29/06/2017 Normativa Dictamen Modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

Ple 20/07/2017 Normativa Dictamen Aprovació inicial del nou Reglament del Consell Municipal de la Cultura i de les Arts de Terrassa

Ple 20/07/2017 Gestió Dictamen

Ratificació dels acords aprovats pel plenari del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local

Pública de la demarcació del Vallès Occidental Oest-Terrassa en sessió de data 30 de juny de 2017,

relatius a la dissolució i extinció del mateix.

Ple 20/07/2017 Normativa Dictamen Aprovar el Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020.

Ple 07/09/2017 Normativa Dictamen

Aprovar inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local

"AIGUA DE TERRASSA, EPEL", i aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d'abastament

domiciliari i estalvi d'aigua  en el municipi de Terrassa

Ple 10/10/2017 Gestió serveis públics Dictamen

Acord per a l'aprovació inicial de la imposició d'una nova pròrroga forçosa a Mina Pública d'Aigües de

Terrassa, SA per assegurar la continuïtat de la prestació del servei públic d'abastament d'aigua a

Terrassa.

Ple 10/10/2017 Gestió de serveis Dictamen

Aprovació del contracte de gestió dels serveis energètics municipals per ala reducció del consum

energètic mitjançant la millora i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de

la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables

Ple 03/11/2017 Normativa Dictamen Aprovació inicial de la supressió del Registre Municipal d'Unions Consensuals

Ple 03/11/2017 Gestió serveis públics Dictamen Aprovació de l'acod de constitució de l 'Associació de Municipis i Entitats per l'aigua Pública

Ple 03/11/2017 Normativa Dictamen Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient de Terrassa

Ple 03/11/2017 Normativa Dictamen Aprovació inicial de la modificació del Reglament del consell Municipal de Benestar Social

Ple 03/11/2017 Normativa Dictamen
Aprovació del Reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT)  de 

l'Ajuntament de Terrassa

Ple 30/11/2017 Gestió serveis públics Dictamen
Aprovar definitivament la imposició d'una nova pròrroga forçosa a Mina Pública d'aigües de Terrassa

SA per garantir la continuïtat de la prestació del servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa.

Ple 30/11/2017 Gestió serveis públics Dictamen
Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic

col·lectiu i urbà vigent entre l'Ajuntament i Transports Municipals d'Egara, SA (TMESA)

Ple 22/12/2017 Gestió Dictamen

Aprovar la revisió de les tarifes dels aparcaments soterrats situats al Vapor Ventalló, al Portal de Sant

Roc, a l'avinguda de Barcelona, a la plaça de Lluís Companys, a la plaça del Progrés, a la plaça 1er de

maig, a la plaça del Dr. Robert, a la Plaça Vella i al Raval de  Montserrat de Terrassa per a l'any 2018.

Ple 22/12/2017 Gestió serveis públics Dictamen Aprovar les tarifes per a l'any 2018 del servei de tranport públic urbà de viatgers de Terrassa
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Ple 22/12/2017 Domini públic Dictamen

Aprovació de la pròrroga de la concessió de domini públic per al subministrament, la instal·lació i

manteniment durant tot el període de vigència, de marquesines de parades d'autobús i taxi i altres

suports d'informació a la ciutat de Terrassa, així com d'altres elements de mobiliari urbà, i la seva

explotació publicitària.

Ple 22/12/2017 Normativa Dictamen Aprovar inicialment el text de les Cartes de Servei de diversos serveis de l'Ajuntament

Ple 22/12/2017 Normativa Dictamen Aprovar inicialment el nou Reglament del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Terrassa
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