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INDEX 
 

Data 
reunió Ponents  Àrea 1  Extracte Decisió 

Ple2 Situació 3 Fitxa 
annexa 4 

2011.07.21 TOTS 0 Modificació hora inici  sessions ordinàries del Ple. Aprovada complimentada 001 

2011.07.21 TOTS 0 Declaració compatibilitat Regidora Sra. Melgares Aprovada Complimentada 002 

2011.07.21 TOTS 0 Prendre  consideració Memòria Sindicatura 2010 Aprovada Complimentada 003 

2011.07.21 PPC 0 Demanant convocatòria urgent comissió Pacte Anticrisis Retirada -------------------- --- 

2011.07.21 PPC 2 Introducció bonificacions en Ordenances Fiscals 2012 Desestimada -------------------- --- 

2011.07.21 TOTS 0-2 Modificació puntual ROM Aprovada Complimentada 004 

2011.07.21 CiU 3 Suport a la campanya “no canviem la llengua” Aprovada Complimentada 005 

2011.07.21 CiU 1 Arranjament Plaça Major Terrassana Desestimada -------------------- --- 

2011.07.21 CiU 1 Aprovació ordenança terrasses de bar i mobiliari Desestimada -------------------- --- 

2011.09.29 PSC-
CIU-ICV 

3 Suport Immersió lingüística a les escoles Aprovada Complimentada 006 

2011.09.29 CiU 4 Trasllat mercadal Martí el Humà Desestimada -------------------- --- 

2011.09.29 CiU 3 Problemàtica social generada pels desnonaments Retirada -------------------- --- 

2011.09.29 PPC 3 Pla treball contra incivisme i vandalisme Aprovada Complimentada 007 

2011.09.29 PPC 1 Revisió passos de vianants Aprovada  Complimentada 008 

2011.09.29 PSC-ICV 3 Rebuig retallades ensenyament Aprovada Complimentada 009 

2011.09.29 PSC-ICV 1 Construcció carril vianants i ciclistes Terrassa-Hospital-Manc. Aprovada Complimentada 010 

2011.10.27 TOTS 0 Medalla de la Ciutat a Josep Maixenchs i Agusti Aprovada Complimentada 011 

2011.10.27 PPC 4 Declaració Fira Modernista Festa Interès Turístic Nacional Aprovada Complimentada 012 

2011.10.27 PPC 0 Organització acte commemoratiu dia constitució espanyola Retirada -------------------- --- 

2011.10.27 CiU 2 Neteja viària amb aigua a pressió Desestimada -------------------- --- 

2011.10.27 CiU 2 Sanejament abocadors incontrolats Desestimada -------------------- --- 

 

                                      
1 (O) Presidència, (1) Planificació Urbanística i Territori, (2) Hisenda i Serveis Generals, (3) Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar social, 

(4) Promoció Econòmica i Innovació 
 
2 Aprovada, Desestimada, Retirada 
 
3 Complimentada o en tràmit 
 
4 Conté la informació relativa als acords adoptats i els tràmits i/o actuacions portades a terme per al seu compliment. 
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Data 
reunió Ponents  Àrea  Extracte Decisió 

Ple Situació Fitxa 
annexa  

2011.11.24 TOTS 4-3 Foment esperit emprenedor en les generacions futures Aprovada Complimentada 013 

2011.11.24 ICV 3 Eradicació violència masclista Aprovada Complimentada 014 

2011.11.24 PSC-ICV 1 Suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn envasos Aprovada Complimentada 015 

2011.11.24 CiU 0-1-3 Mantenir ubicació alberg al Pla Bon Aire Desestimada -------------------- --- 

2011.11.24 CiU 1 Estudi abonament utilització indistinta aparcaments Egarvia Aprovada Complimentada 016 

2011.11.24 PPC 1 Estudi alternatives aparcament superficie: càrrega/descàrrega Aprovada Complimentada 017 

2011.12.29 PPC 1 Neteja urgent rieres Desestimada -------------------- --- 

2011.12.29 PSC-ICV 3 Relatiu centres Can Motllor,Sala Badrines,Institut Aymerigues Aprovada Complimentada 018 

2011.12.29 PSC-ICV 1 Manteniment bonificació peatge Les Fonts Aprovada Complimentada 019 

2012.01.26 TOTS 0 Medalla Ciutat a Josep Maria Domènech i Fargas Aprovada Complimentada 020 

2012.01.26 TOTS 0 Medalla Ciutat a Francesc Palet i Setó Aprovada Complimentada 021 

2012.01.26 CiU 2 Compromís municipal de resposta a sol·licituds ciutadanes Retirada -------------------- --- 

2012.01.26 PPC 4 Elaboració d’un Pla de desenvolupament turístic Aprovada Complimentada 022 

2012.01.26 CiU 2 Millora de la contractació energia elèctrica Desestimada -------------------- --- 

2012.01.26 PSC 2 En relació al deute de la Generalitat amb l’Ajuntament Aprovada Complimentada 023 

2012.01.26 ICV 1 Demanant incorporació a la zona tarifaria 2 del transport 
públic metropolità 

Aprovada Complimentada 024 

2012.01.26 PSC-ICV 3 Sobre mesures Generalitat respecte Renda Mínima Inserció Aprovada Complimentada 025 

2012.02.23 PPC 3 Considerar Terrassa zona única d’inscripció escolar Desestimada -------------------- --- 

2012.02.23 CiU 3 Revisió Pla municipal Igualtat oportunitats de les dones Desestimada -------------------- --- 

2012.02.23 CiU 3 Activitat formativa UNED Desestimada -------------------- --- 

2012.02.23 CiU 1 Accés aparcament del Raval des de la Rambla en sentit sud Aprovada Complimentada 026 

2012.02.23 PSC-ICV 1 Anunci no pagament durant 2012 Pla de Barris Aprovada Complimentada 027 

2012.02.23 PSC 3 Limitacions a 4 anys percepcions ajuts lloguer Aprovada Complimentada 028 

2012.02.23 ICV 1 Rebuig supressió incentius impuls energies renovables Aprovada Complimentada 029 

2012.03.30 PPC 1-3 Gratuïtat del transport públic persones en atur. Aprovada Complimentada 030 

2012.03.30 CiU 4 Convocatòria Consell de Comerç i turisme Retirada -------------------- --- 

2012.03.30 CiU 1 Destinar us aparcament solars públics desocupats. Desestimada -------------------- --- 

2012.03.30 TOTS 4 Impulsar grup treball regeneració i dinamització Rambla Aprovada Complimentada 031 

2012.04.26 PSC-ICV 0-1-2-
3-4 

Aprovació del Pla de Mandat de l’Ajuntament 2012-2015 Aprovada Complimentada 032 

2012.05.31 TOTS 0 Atorgar subvencions projectes cooperació internacional Aprovada Complimentada 033 
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Data 
reunió Ponents  Àrea  Extracte Decisió 

Ple Situació Fitxa 
annexa  

2012.05.31 PSC 4 Millora de l’ocupació i desenvolupament econòmic Aprovada Complimentada 034 

2012.05.31 PSC-ICV 1-3 Mesures  habitatge davant crisis hipotecaria i desnonament Aprovada Complimentada 035 

2012.05.31 ICV 1 Reclamar responsabilitats pel gasoducte Martorell-Figueres Aprovada Complimentada 036 

2012.05.31 PSC-ICV 3 Reducció llistes d’espera hospitalàries Aprovada Complimentada 037 

2012.05.31 CiU 3 Suport campanya per marcar casella interès social IRPF Aprovada Complimentada 038 

2012.05.31 CiU 4 Implementació model gestió polígons activitat econòmica Aprovada Complimentada 039 

2012.05.31 PPC 3 Revisió reglament per al’ús de la llengua catalana Desestimada -------------------- --- 

2012.06.28 PPC 2 Millora accés informació sobre càrrecs directius. Aprovada Complimentada 040 

2012.06.28 PPC 2 Reducció entramat societari. Desestimada -------------------- --- 

2012.06.28 PPC 1 Autorització circulació motocicletes i ciclomotors per Rambla. Desestimada -------------------- --- 

2012.06.28 CiU 1-3 Revisió a la baixa tarifes aparcament Hospital Terrassa Aprovada Complimentada 041 

2012.06.28 CiU 1 Reinstaurar parada part sud Av. Barcelona, línia L3 Desestimada -------------------- --- 

2012.06.28 PSC 3 Contra la homofobia i la transfòbia. Aprovada Complimentada 042 

2012.06.28 PSC-ICV 3 Respecte retallades en matèria de salut impacte gent gran Aprovada Complimentada 043 

2012.06.28 ICV 2 Reclamar pagament IBI immobles titularitat confessions. Aprovada Complimentada 044 

2012.07.05 CiU 1-3 Sobre polítiques municipals d’habitatge Aprovada Complimentada 045 

2012.07.19 PPC 4 Pla municipal de suport i foment a l’emprenedoria Desestimada -------------------- --- 

2012.07.19 CiU 3 En defensa de la unitat del català. Aprovada Complimentada 046 

2012.07.19 CiU 1 Neteja, manteniment, clavegueram, enllumenat. Les Martines Desestimada -------------------- --- 

2012.07.19 CiU 1 Adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori Aprovada Complimentada 047 

2012.07.19 ICV 1-4 Rebuig macrocomplex eurovegas Aprovada Complimentada 048 

2012.07.19 ICV 4 Rebuig mesures adoptades  sota justificació reducció dèficit Aprovada Complimentada 049 

2012.07.19 PSC 2 Demanar que es deixi sense efecte increment IVA. Aprovada Complimentada 050 

2012.09.27 TOTS 0 Atorgament Medalla Ciutat Jaume Canyameres Aprovada Complimentada 051 

2012.09.27 PPC 3 Grup treball per a la pontenciació Seu d’Ègara Desestimada -------------------- --- 

2012.09.27 PPC 1 Prevenció del crim mitjançant disseny ambiental. Desestimada -------------------- --- 

2012.09.27 PPC 2 Creació únic llistat per exercici fiscal, on constin contractes, 
convenis, subvencions... Desestimada -------------------- --- 

2012.09.27 CiU 1 Horaris funcionament aparcament Vapor Gran Aprovada Complimentada 052 

2012.09.27 CiU 0 Dret a decidir de Catalunya Aprovada Complimentada 053 

2012.09.27 ICV 0 Dret a l’autodeterminació del poble català Aprovada Complimentada 054 

2012.09.27 PSC 3 Demanant IVA reduït en el sector de la cultura Aprovada Complimentada 055 
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Data 
reunió Ponents  Àrea  Extracte Decisió 

Ple Situació Fitxa 
annexa  

2012.09.27 PSC 3 En relació reforma llei salut sexual i reproductiva. Aprovada Complimentada 056 

2012.09.27 ICV 3 Sol·licitud recursos per atendre necessitats dependència Aprovada Complimentada 057 

2012.10.25 TOTS 0 Atorgament Medalla Esperit Esportiu Jocs Londres 2012 Aprovada Complimentada 058 

2012.10.25 PPC 4 Grup treball impuls dinamització Vapor Gran i Plaça Nova Aprovada Complimentada 059 

2012.10.25 CiU 4 Activitat firal amb romanents liquidació Consorci de la Fira Aprovada Complimentada 060 

2012.10.25 CiU 1 Millora neteja zones contenidors Desestimada -------------------- --- 

2012.11.29 CiU 3 Recolzament equiparació drets a permisos en la parella Aprovada Complimentada 061 

2012.11.29 CiU 3 Posada en marxa d’un programa de gestió alimentària Aprovada Complimentada 062 

2012.11.29 PPC 0-2 Supressió per a la resta de mandat de la figura de funcionari 
eventual desestimada -------------------- --- 

2012.12.20 TOTS 0 Declaració compatibilitat, regidora Mariona Vigués Aprovada Complimentada 063 

2012.12.20 Alcaldia 0 Designació representants en organismes i ens participats Aprovada Complimentada 064 

2012.12.20 CiU-PSC-
ICV 

3 Demanant retirada avantprojecte LOMCE Aprovada Complimentada 065 

2012.12.20 PPC 3 Instal·lació desfibril·ladors en espais de la via públic Aprovada Complimentada 066 

2013.01.31 PPC 1 Comissió estudi evolució tarifes aparcaments soterranis. Aprovada Complimentada 067 

2013.01.31 PPC 1-2 Revisió zona blava i ordenança fiscal Desestimada -------------------- --- 

2013.01.31 CiU 3 Promoció de la masoveria urbana Aprovada Complimentada 068 

2013.01.31 CiU 0-3 La nova ciutadania i la seva participació Aprovada Complimentada 069 

2013.01.31 CiU 0 Demanar a l’Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit Aprovada Complimentada 070 

2013.01.31 PSC-ICV 3 Reclamant pagament deutes generalitat amb el tercer sector Aprovada Complimentada 071 

2013.01.31 PSC 0 Rebuig a les taxes aprovades en l’àmbit de Adm. Justícia Retirada -------------------- --- 

2013.01.31 TOTS 3 Adhesió als valors socials del fet casteller. Aprovada Complimentada 072 

2013.02.28 PSC-ICV-
PPC 

3 Reclamant escola Can Montllor i altres centres educatius Aprovada Complimentada 073 

2013.02.28 CiU 2 Actuacions per fer front als efectes de la crisi econòmica desestimada -------------------- --- 

2013.02.28 CiU 3 Suport comunicat persones sordes de Terrassa Aprovada Complimentada 074 

2013.02.28 ICV 1 Desprogramació definitiva Quart Cinturó Desestimada -------------------- --- 

2013.02.28 PPC 1-3 Impuls de la figura de l’Agent Civic Voluntari Desestimada -------------------- --- 

2013.02.28 PSC 0 Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció Aprovada Complimentada 075 

2013.02.28 CIU-PSC 0 Rebuig de la reforma del govern local que s’està impulsant. Aprovada Complimentada 076 

2013.03.27 CiU 4 Defensa del model de comerç propi de Catalunya. Aprovada Complimentada 077 

2013.03.27 CiU 0 Consulta a la ciutadania catalana per decidir el seu futur. Aprovada Complimentada 078 

2013.03.27 ICV 1 Prevenció de residus I reivindicació del sistema de devolució. Aprovada Complimentada 079 
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Data 
reunió Ponents  Àrea  Extracte Decisió 

Ple Situació Fitxa 
annexa  

2013.03.27 PPC 2 Reglament de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

Desestimada ------------------- --- 

2013.03.27 PSC 3 Impagament de la despesa farmacèutica. Aprovada Complimentada 080 

2013.04.25 ICV 2 
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, amb motiu de dació en pagament o execució 
hipotecària de l’habitatge habitual. 

Aprovada Complimentada 081 

2013.04.25 PPC 2 Elaboració d’un Pla municipal d’incentius fiscals. Desestimada ------------------- ---- 

2013.04.25 PPC 1 Instal·lació de càmeres de videovigilància a la Plaça de 
Catalunya. Desestimada ------------------- ---- 

2013.04.25 CiU 2 Creació d’un grup de treball per a la rendibilitat de l’edifici de 
Patrimoni Municipal de Terrassa.  

Desestimada ------------------- ---- 

2013.04.25 CiU 3 Demanant la reducció de l’IVA en relació a les activitats 
econòmiques vinculades a la pràctica esportiva. Aprovada Complimentada 082 

2013.04.25 CiU 3 Relativa a l’impuls de mesures contra la pobresa infantil. Retirada ------------------- ---- 

2013.04.25 ICV 3 Suport a la Renda Garantida de Ciutadania. Aprovada Complimentada 083 

2013.04.25 PSC 3 Reconeixement de l’habitatge com a dret social. Aprovada Complimentada 084 

2013.04.25 PSC 3 Jubilació anticipada. Aprovada Complimentada 085 

2013.04.25 PSC, CiU 
i ICV 

3 Defensa del model actual d’immersió lingüística a l’escola. Aprovada Complimentada 086 

2013.05.30 PSC 3 Defensa del dret a la lliure decisió de les dones. Aprovada Complimentada 087 

2013.05.30 PSC i 
ICV 

3 Finançament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència. 

Aprovada Complimentada 088 

2013.05.30 ICV 3 Defensa de l’atenció a la dependència. Retirada ------------------- ---- 

2013.05.30 PPC 4 Elaboració d’un Pla Estratègic del Comerç de Terrassa. Aprovada Complimentada 089 

2013.05.30 PPC 1 Instal·lació de càmeres de videovigilància al Parc del Nord.  
 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.05.30 PPC 1 Senyalització relativa a la prohibició de circulació de vehicles 
privats a la Rambla d’Egara. 

Aprovada Complimentada 090 

2013.05.30 PPC 0 
Iintroduir un nou precepte que reguli un nou apartat de les 
sessions plenàries ordinàries, amb la denominació 
“Assumptes Supramunicipals”. 

Desestimada ------------------- ----- 

2013.05.30 CiU 1 Execució del projecte d’accés a la zona del Parc de la Llar. Aprovada Complimentada 091 

2013.05.30 CiU 3 Contra del secessionisme lingüístic en la llengua catalana. Aprovada Complimentada 092 

2013.05.30 CiU 4 
Rebuig  de l’actuació del Regidor de Comerç i de l’equip de 
govern municipal en relació al Consell Municipal de Comerç i 
Turisme i a l’acabament del Grup de Treball de la Rambla.  

Desestimada ------------------- ---- 

2013.06.27 TOTS 0 Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al 
Sr. Apolo Giménez García. Aprovada Complimentada 093 

2013.06.27 TOTS 0 Atorgament de subvencions a entitats per a la realització de 
projectes de cooperació al desenvolupament. 

Aprovada Complimentada 094 
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Data 
reunió Ponents  Àrea  Extracte Decisió 

Ple Situació Fitxa 
annexa  

2013.06.27 PPC 1 Flexibilització de la prohibició de circulació de vehicles privats 
per la Rambla d’Egara. 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.06.27 PPC 1 Instal·lació de càmeres de videovigilància al Parc de 
Vallparadís. Desestimada ------------------- ---- 

2013.06.27 PSC, CiU 
i ICV 

1 Accessibilitat de la Comissaria de la Policia de l’Estat 
espanyol a Terrassa. 

Aprovada Complimentada 095 

2013.06.27 CiU 2 Millora del funcionament de la Policia Municipal Aprovada  096 

2013.06.27 PSC, CiU 
i ICV 

0 Possible supressió de l’I·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa 
que estableix l’avantprojecte de llei de Serveis Professionals. 

Aprovada Complimentada 097 

2013.07.18 TOTS 0 
Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa a la 
Sra. Marta Pessarrodona i 
Artigues. 

Aprovada Complimentada 098 

2013.07.18 PSC,CIU 
ICV 0 

Recollir la proposta de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Terrassa, en relació a la comercialització d’obligacions 
subordinades i participacions preferents i al rescabalament 
pels perjudicis causats per aquests productes.  

reconvertida 
en 
Declaració 
Junta de 
Portaveus 

------------------- ---- 

2013.07.18 PPC 2 
Proposant l’aplicació de determinades bonificacions en 
la taxa per instal·lació de terrasses exteriors a la via pública 
de bars, cafeteries o restaurants 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.07.18 PPC 1 
Proposant la instal·lació de càmeres de videovigilància 
a la plaça de la Immaculada i el seu entorn, així com 
l’increment de la presència policial la zona 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.07.18 CiU 4 

Demanant iniciar les gestions oportunes per facilitar el 
lloguer dels locals desocupats de Patrimoni Municipal de 
Terrassa a persones emprenedores i empreses que generin 
nova ocupació. 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.07.18 CiU 1 

Relativa a l’elaboració d’un estudi sobre el grau de 
vandalisme i incivisme a la ciutat, barri per barri, i en el qual 
es determini la necessitat d’instal·lar càmeres i, si és el cas, la 
seva modificació o retirada 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.07.18 CiU 3 En suport a l’esport amateur català, davant l’acció de la 
Inspeció de Treball i Seguretat Social. 

incorporada 
a la 
Proposta 
següent 

------------------- ---- 

2013.07.18 PSC,CIU 
ICV 3 

Sol·licitant a la Secretaria General de l’Esport la realització 
d’actuacions de suport a les entitats esportives sense afany 
de lucre, per les accions previstes per part de la Inspecció de 
Treball i la Seguretat Social relatives al personal col·laborador 
de les entitats. 

Aprovada Complimentada 99 

2013.09.26 CiU 1 
Relativa a la dotació d’oferta d’aparcament gratuït de rotació 
limitada en punts de la ciutat on no hi hagi zona blava ni 
previsió d’implantar-la, per tal de realitzar gestions ràpides. 

Aprovada  100 

2013.09.26 CiU 0 
Donant ple suport al procés expressat pel Parlament de 
Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu dret 
a decidir. 

Aprovada Complimentada 101 
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2013.09.26 PPC 1 
Proposant revisar la regulació i l’ordenació de la zona blava 
de la ciutat, en atenció als percentatges d’ocupació de les 
places respecte als trams horaris regulats. 

Desestimada ------------------- ---- 

2013.09.26 PPC 1 Proposant la instal•lació de càmeres de videovigilància a la 
plaça de Ricard Camí i el seu entorn. Desestimada ------------------- ---- 

2013.09.26 ICV-EUiA 3 
Sol•licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi 
beques-menjador per a tots els infants en situació de 
vulnerabilitat. 

Aprovada Complimentada 102 

2013.09.26 PSC 3 

Demanant a la Generalitat de Catalunya la construcció d’un 
pavelló cobert per atendre les necessitats de l’IES Mont 
Perdut i de les entitats esportives del Districte II i del conjunt 
de la ciutat. 

Aprovada Complimentada 103 

2013.09.26 PSC 3 

Sol•licitant al govern de la Generalitat de Catalunya que posi 
en marxa un pla de rescat per adoptar mesures urgents i 
específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o 
més i en situació d’atur de llarga durada. 

Aprovada Complimentada 104 

2013.10.31 CiU 3 
Suport a les comunitats de veïns de Terrassa afectades pels 
impagaments de bancs i entitats financeres de les quotes de 
comunitat. 

Aprovada Complimentada 105 

2013.10.31 ICV-EUiA 3 
En relació a l’increment de la pobresa energètica i per tal de 
garantir l’accés als consums energètics mínims vitals a la 
ciutadania de Terrassa. 

Aprovada Complimentada 106 

2013.10.31 ICV-EUiA 3 
Garantir l’assistència residencial a les persones depenents, 
davant les continuades retallades de les administracions 
competents. 

Aprovada Complimentada 107 

2013.10.31 PSC 3 En suport al col•lectiu d’ambulàncies sanitàries. Aprovada Complimentada 108 

2013.10.31 PSC 4 

Donant suport a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà 
de Catalunya per tal de demanar a les administracions 
competents la creació de les àrees de promoció de 
l’economia urbana (APEU). 

Aprovada Complimentada 109 

2013.10.31 
PSC,CIU 
ICV-
EUiA, 

0 

Condemnant la revolta militar feixista dirigida pel General 
Franco el juliol de 1936, així com el règim dictatorial posterior, 
i manifestant el suport i adhesió a la querella del Jutjat 
Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, per delictes 
de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la 
conculcació dels drets humans durant el franquisme. 

Aprovada complimentada 110 

2013.11.28 PSC 3 A favor dels programes de sensibilització, prevenció i 
informació sobre violència masclista.  

Retirada ------------------- ---- 

2013.11.28 
PSC i 
d’ICV-
EUiA 

3 Rebuig de l’avantprojecte de llei de Reforma del Sistema de 
Pensions. 

Aprovada Complimentada 111 
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2013.11.28 PPC 0 proposant mesures relatives a la publicació Visquem 
Terrassa. Retirada ------------------- ------- 

2013.11.28 CiU 0 sol•licitant que es deixi de publicar el butlletí Visquem 
Terrassa.  Retirada ------------------- ------- 

2013.11.28 PPC 0 
Proposant la redacció d’un reglament sobre l’ús del Saló de 
Plens de l’Ajuntament de Terrassa, així com de la 
corresponent ordenança fiscal.  

Desestimada ------------------- ---- 

2013.11.28 CiU 3 
Promocionar la salut de la ciutadania mitjançant la 
incorporació de portals de salut telemàtics: “Infermeria virtual” 
i “Canal Salut”. 

Aprovada Complimentada 112 

2013.11.28 CiU 0 Proposant la reassumpció de competències delegades pel 
Ple en la Junta de Govern Local.  

Desestimada ------------------- ---- 

2013.11.28 ICV-EUiA 1 
Rebuig del projecte de llei del Sector Elèctric i a la nova 
regulació de les instal•lacions d’energies renovables i 
l’autoconsum. 

Aprovada Complimentada 113 

2013.12.19 CiU 1 Enllumenat del Parc de Vallparadís. Aprovada  114 

2013.12.19 PPC 3 Proposant la creació del Consell Municipal de la Família i 
l’elaboració d’un Pla Municipal de Suport a les Famílies.  

Desestimada ------------------- ---- 

2014.01.30 PSC 0 En relació al dret a decidir del poble de Catalunya. Aprovada Complimentada 115 

2014.01.30 
CiU i 
d’ICV-
EUiA 

0 
En suport a l’acord del Parlament de Catalunya per fer 
possible la consulta per exercir el dret a decidir del poble de 
Catalunya. 

Desestimada ------------------- ---- 

2014.01.30 PSC 3 

Demanar la retirada de l’Avantprojecte de Llei Orgànica pel 
qual el govern d’Espanya pretén revisar la legislació vigent 
sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de 
l’embaràs. 

Aprovada Complimentada 116 

2014.01.30 PSC 1 
Demanar el canvi en la política de peatges i que es restableixi 
la gratuïtat de la barrera de peatge de la C-16 a les Fonts per 
a tot el Sistema Urbà de Terrassa. 

Aprovada Complimentada 117 

2014.01.30 
PSC i 
d’ICV-
EUiA 

1 
Instar  a la Generalitat de Catalunya a garantir els recursos 
humans i materials adients al Parc de Bombers de Terrassa, 
per a la correcta prestació dels seus serveis. 

Aprovada Complimentada 118 
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2014.01.30 d’ICV-
EUiA 1 Rebuig a la pujada tarifària del transport públic interurbà de 

l’Autoritat del Transport Metropolità. Aprovada Complimentada 119 

2014.01.30 CiU 1 Proposant l’establiment d’un protocol de seguiment i control 
de les obres públiques de la ciutat.  Desestimada ------------------- ---- 

2014.01.30 CiU 0 Demanar la ràpida aprovació d’un reglament per als Centres 
d’Internament d’Estrangers (CIE). 

Aprovada Complimentada 120 

2014.01.30 PPC 2 

Proposar el desenvolupament d’un aplicatiu de telefonia 
mòbil, conjuntament amb els cossos i forces de seguretat de 
la ciutat, en matèria de seguretat, civisme assistència en 
casos d’emergència i informació en temps real.  

Desestimada ------------------- ---- 

2014.01.30 TOTS 3 
Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, en 
suport a la candidatura de Terrassa com a Ciutat Gegantera 
2015. 

Aprovada Complimentada 121 

2014.02.27 
PSC,CIU 
ICV-
EUiA, 

2 
Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local i contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local”. 

Aprovada Complimentada 122 

2014.02.27 
PSC i 
d’ICV-
EUiA 

3 
Suport al funcionament i viabilitat de les escoles municipals 
de música i dansa. 
 

Aprovada Complimentada 123 

2014.02.27 PPC 1 Proposant l’impuls de diverses actuacions per afavorir la 
dinamització de la Rambla d’Ègara.  Desestimada ------------------- ---- 

2014.02.27 PPC 2 En defensa i suport a la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local”.  

Desestimada ------------------- ---- 

2014.02.27 PPC 2 

Proposant la creació d’una comissió municipal de seguiment 
per a l’estudi i anàlisi de la implementació de les mesures de 
la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno”. 
 

Desestimada ------------------- ---- 

2014.02.27 
PSC,CIU 
ICV-
EUiA, 

3 En defensa del model educatiu i de la llengua, davant les 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aprovada Complimentada 124 

2014.02.27 CIU 4 

Proposant la creació d’un Grup de treball per reimpulsar la 
col•laboració i participació de les empreses dels polígons 
industrials, per coordinar-ne les millores i per avalar l’impuls 
de la urbanització de nous polígons. 

Desestimada ------------------- ---- 

2014.03.27 TOTS 0 
Atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al 
senyor Màrius Heras i Moreno. 
 

Aprovada Complimentada 125 
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2014.03.27 PPC 4 En relació a la presentació i estructuració de tota l’oferta 
turística terrassenca i la promoció turística de la ciutat.  Desestimada ------------------- ---- 

2014.03.27 CIU 1 En relació a la millora del mecanisme de sincronització dels 
semàfors i del seu funcionament per agilitar el trànsit.  Desestimada ------------------- ---- 

2014.03.27 CIU 0 Sobre els usos i la gestió del temps. Aprovada  126 

2014.03.27 CiU 2 
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.  

sobre la 
taula ------- ---- 

2014.03.27 ICV-EUiA 3 En suport a la campanya “Per una Catalunya Social”. Aprovada Complimentada 127 

2014.04.24 PPC 1 
Relativa a l’elaboració de cara al període estival de l’any 2014 
d’un Pla Especial de prevenció per evitar robatoris a domicilis, 
comerços i establiments industrials. 

Desestimada ------------- --------- 

2014.04.24 CiU 1 Sobre la millora de la neteja viària. desestimada ------------ -------- 

2014.04.24 CiU 2 

Revisió de la instrucció de serveis per a la inclusió de criteris 
socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Terrassa 
per tal d’afavorir la inserció laboral dels col·lectius més 
desafavorits. 

Aprovada Complimentada 128 

2014.05.29 Tots 0 Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat a l’Institut 
Industrial de Terrassa. Aprovada complimentada 129 

2014.05.29 Tots 0 Atorgament de subvencions a entitats per a la realització de 
projectes de cooperació al desenvolupament. 

Aprovada complimentada 130 

2014.05.29 PPC 3 Proposta en relació a la problemàtica provocada per 
l’ocupació d’habitatges, de forma il·legal i amb caràcter incívic Desestimada  ------------- ---------- 

2014.05.29 CiU 2 
Sobre el compromís de l’Ajuntament de Terrassa de 
respondre en temps i forma les instàncies enregistrades per 
la ciutadania. 

Aprovada  131 

2014.05.29 CiU 2 Relativa a la pacificació del trànsit als carrers Sant Antoni i 
Mas Adei. 

Aprovada  Complimentada 132 

2014.05.29 CiU 2 
Proposant que l’Ajuntament de Terrassa declari i/o pagui els 
tributs que tinguin com a destinació la Hisenda espanyola 
mitjançant l’Agència Tributària Catalana. 

Aprovada complimentada 133 

2014.05.29 ICV-EUiA 2 Relativa al compromís i el suport actiu de l’Ajuntament de 
Terrassa a la banca ètica. 

Aprovada complimentada 134 
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2014.06.26 PSC 0 

Sol·licitant la celebració d’un referèndum sobre la relació 
entre Catalunya i Espanya, sobre la Monarquia 
parlamentària o República, i sobre el model econòmic i 
social del país. 

Aprovada  135 

2014.06.26 ICV-EUiA 0 
A favor d’una reforma constitucional i de la convocatòria 
d’un referèndum sobre la Monarquia, i per l’inici d’un procés 
constituent. 

Aprovada Complimentada 136 

2014.06.26 PSC 3 Relativa a la reducció de les llistes d’espera a l’Hospital de 
Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 

Aprovada Complimentada 137 

2014.06.26 ICV-EUiA 1 
En rebuig de la Llei 9/2014 de Telecomunicacions i el nou 
marc normatiu en relació a la instal·lació d’antenes de 
telefonia mòbil. 

Aprovada  138 

2014.06.26 PPC 1 Relativa a l’ampliació de la temporada i dels horaris de les 
terrasses exteriors dels locals d’hostaleria i restauració. Desestimada ------ ---- 

2014.06.26 CiU 1 Millora de l’antic espai del Mercadal Martí l’Humà. Aprovada Complimentada 139 

2014.06.26 CiU 1 Afavorir la mobilitat amb bicicleta, implantant mesures per 
tal d’afavorir-ne la seguretat i impedir el robatori del vehicle. 

Aprovada Complimentada 140 

 
2014.07.24 

PSC 3 Demanant l’adopció immediata d’un Pla de recolzament a 
l’alimentació infantil. 

Aprovada Complimentada 141 

2014.07.24 ICV-EUiA 3 

Demanant mesures en relació a l’adaptació de la sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que qüestiona 
la legislació espanyola en relació als drets de les persones 
hipotecades. 

Aprovada Complimentada 142 

2014.07.24 PPC 2 

Relativa a la millora i increment de totes les bonificacions 
als tributs municipals de 2015 per inici d’una nova activitat 
econòmica i per creació d’ocupació, així com aplicar noves 
bonificacions.  

Desestimada ------ ---- 

2014.07.24 CiU 1 Relativa a l’adequació dels espais creats per a la lliure 
circulació de gossos. 

Aprovada Complimentada 143 

2014.07.24 CiU 0 Facilitar la Sala De Govern el dia 11 de setembre de 2014. Aprovada Complimentada 144 

2014.09.25 Tots 3 En relació a la situació de vulnerabilitat de les persones 
amb discapacitat intel•lectual de Terrassa. Aprovada Complimentada 145 

2014.09.25 PSC 3 En relació al transport sanitari a Catalunya i les condicions 
de prestació d’aquest servei a Terrassa. 

Aprovada Complimentada 146 
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2014.09.25 ICV-EUiA 3 
Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi 
beques de menjador per a tots els infants de Terrassa que 
compleixin les condicions de la convocatòria. 

Aprovada Complimentada 147 

2014.09.25 PPC 0 
Demanant la retirada de qualsevol tipus de reconeixement 
de caire institucional atorgat per l’Ajuntament de Terrassa a 
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. 

Aprovada  148 

2014.09.25 PPC 0 

Proposant manifestar amb solemnitat institucional que 
l’Ajuntament de Terrassa no incomplirà mai la Constitució 
Espanyola i que actuarà sempre conforme a la Constitució i 
a la resta de l’ordenament jurídic.  

Desestimada ------ ---- 

2014.09.25 
CiU i 

d’ICV-
EUiA 

0 
Suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 

Aprovada Complimentada 149 

2014.10.30 CiU 1 
En relació a la situació actual de les zones de contenidors, 
freqüència de recollida, capacitat, neteja, sistema de gestió i 
control de qualitat. 

Aprovada Complimentada 150 

2014.10.30 CiU 2 Manifestant el rebuig al projecte de llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2015. 

Aprovada Complimentada 151 

2014.10.30 CiU 0 Plantejant el suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa al 
procés participatiu previst per al 9 de novembre. 

Aprovada Complimentada 152 

2014.10.30 PPC 1 
Relativa al desenvolupament i implantació a Terrassa del 
servei del “botó vermell”, en matèria de seguretat ciutadana i 
destinat al sector del comerç.  

Desestimada ------ ---- 

2014.10.30 PSC 2 En relació a l’inici dels treballs per a la redacció d’un Codi Ètic 
de l’Ajuntament de Terrassa. Aprovada  153 

2014.11.27 PSC 3 En defensa i suport als clubs esportius de base. Aprovada Complimentada 154 

2014.11.27 PSC 3 
Instant el govern de l’Estat per a què ampliï el període i els 
supòsits de vulnerabilitat que impedeixen alguns col•lectius 
acollir-se a la moratòria de les execucions hipotecàries. 

Aprovada Complimentada 155 

2014.11.27 d’ICV-
EUiA 

3 

Sol•licitant al govern de l’Estat l’urgent posada en marxa d’un 
subsidi per a persones desocupades sense altres cobertures, 
en les condicions plantejades per les principals centrals 
sindicals. 

Aprovada Complimentada 156 

2014.11.27 PPC 3 
Demanant l’ampliació dels horaris de les biblioteques 
municipals durant el curs escolar i la millora dels espais 
d’estudi.  

Desestimada ------ ---- 

2014.11.27 CiU 1 
Proposant l’elaboració d’un estudi sobre l’estat de la ciutat en 
relació a les pintades, així com un pla de xoc per esborrar les 
prioritàries i actuar sobre la resta. 

Desestimada ------ ---- 
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2014.11.27 CiU 0 Proposant l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa i la seva 
participació en la campanya He for She.  Retirada ------ ---- 

2014.11.27 CiU 0 Felicitació als terrassencs i les terrassenques per la jornada 
participativa del 9N. 

Aprovada Complimentada 157 

2014.12.18 PSC 2 
En defensa de les esmenes referents a Terrassa i la seva 
comarca, presentades a la proposta de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2015.  

Retirada ------ ---- 

2014.12.18 d’ICV-
EUiA 

3 

Demanant a la Generalitat de Catalunya el compliment de la 
legislació en relació al finançament de les escoles bressol 
municipals. 
 

Aprovada Complimentada 158 

2014.12.18 CiU 3 Per tal d’evitar el malbaratament alimentari. Aprovada Complimentada 159 

2014.12.18 CiU 3 
D’impuls a les polítiques de sensibilització per fer front als 
rumors negatius i als prejudicis sobre la diversitat d’origen o 
cultural. 

Aprovada Complimentada 160 

2014.12.18 CiU 0 
Demanant l’elaboració d’un codi d’actuació publicitari no 
sexista sobre la imatge de la dona als mitjans de 
comunicació. 

Aprovada  161 

2014.12.18 PSC 0 

Proposant destinar la part de reducció de la dotació 
econòmica variable Grup polític PPC, mentre es mantingui la 
situació del Sr. Antonio Pereira com a Regidor de 
l’Ajuntament de Terrassa, al Rebost d’Aliments. 

Desestimada ------ ---- 

2014.12.18 PSC 1 Proposant el pagament de la taxa per la utilització de la zona 
blava a través del telèfon mòbil. Desestimada ------ ---- 

2015.02.02 
PSC,CIU 

ICV-
EUiA, 

2 
En suport a les associacions sense ànim de lucre davant les 
obligacions tributàries derivades de la llei 27/2014 de l’Impost 
de Societats. 

Aprovada complimentada 162 

2015.02.02 
PSC i 

ICV-
EUiA, 

3 

En suport a les mobilitzacions dels professionals i dels 
usuaris/àries dels centres del Consorci Sanitari de Terrassa, i 
en defensa del model de sanitat pública comprès en el 
manifest elaborat pel seu Comitè d’empresa. 

Aprovada Complimentada 163 

2015.02.02 PSC 0 En defensa de l’educació pública i proposant declarar la ciutat 
de Terrassa com a Vila Groga.  

Retirada ------ ---- 

2015.02.02 PSC 1 

Proposant autoritzar, respecte els trams horaris de més 
intensitat de trànsit, i com a prova pilot, l’accés de vehicles 
privats per la Rambla d’Egara en els trams afectats per la 
prohibició de circulació d’aquests vehicles 

Desestimada ------ ---- 

2015.02.02 PSC 1 
En relació a l’adequació dels passos de vianants i a 
l’eliminació dels elements de reducció de velocitat 
innecessaris. 

Desestimada ------ ---- 
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2015.02.02 
 

CIU 
 

2 
Proposant la creació d’un grup de treball per implantar a 
l’Ajuntament de Terrassa comunicats de pràctica de treball 
col•laboratiu. 

Aprovada  164 
 

2015.02.26 PSC 3 
Proposant l’adopció de mesures contra la pobresa energètica 
i en suport a la Inicitaiva Legilativa Popular admesa a tràmit 
pel Parlament de Catalunya.  

Retirada ------ ---- 

2015.02.26 
PSC i 
d’ICV-
EUiA 

3 

En suport a la Iniciativa Legislativa Popular presentada al 
Parlament de Catalunya per l’Observatori de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals i altres col·lectius per fer front 
a l’emergència habitacional i la pobresa energètica. 

Aprovada Complimentada 165 

2015.02.26 PPC 0 Proposant diferents mesures a favor de les dones 
embarassades i de la maternitat. [Desestimada] 

Desestimada ------ ---- 

2015.02.26 
 

CIU 
 

1 

Promocionar la instal·lació de dispositius de seguretat de 
detectors de foc/fum i de gas a les persones usuàries del 
servei de teleassistència. 
 

Aprovada Complimentada 166 

2015.02.26 
 

CIU 
 

3 

Proposant realitzar l’estudi per a la creació d’una cooperativa 
per a persones que viuen de la recollida ferralla, cartrons i 
paper al carrer.  
 

Aprovada Complimentada 167 

2015.03.26 
 

CIU 
 

1 En relació a la instal·lació de xarxes neutres de fibra òptica.  
 

Retirada ------ ---- 

2015.03.26 PPC 0 

Sol·licitant la realització des de l’Ajuntament de Terrassa, 
cada final de mandat municipal, d’un acte institucional de 
reconeixement a tots els Cossos Policials i a les Forces i 
Cossos de Seguretat de la ciutat.  

Desestimada ------ ---- 

2015.03.26 
 

CIU 
 

3 
En suport a l’esport català en el seu conjunt, i especialment a 
les associacions, entitats i ciutadania terrassenques. que en 
formen part. 

Aprovada Complimentada 168 
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FITXA NÚM.    001 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.07.21 Propera sessió sobre la modificació de l’hora d’inici de les sessions ordinàries de l’Ajuntament en 
Ple, avançant-la a les 19:00. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Modificar el règim de sessions del Ple Municipal establert per acord de l’Excm. Ajuntament en Ple en data 30 de 
juny de 2011, en el sentit de fixar l’hora d’inici de les sessions ordinàries a les 7 (set) de la tarda. 

SEGON.- Publicar els presents acords en el Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Es va procedir a la preceptiva publicació de l’acord adoptat, i va ser efectiu en la següent sessió ordinària del Ple municipal. 
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FITXA NÚM.    002 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.07.21 Efectivitat 
immediata 

declaració de compatibilitat de l’activitat pública principal i preferent que realitza la 
Regidora d’aquesta Corporació, Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, amb l’exercici 
ocasional d’altres activitats privades. 

 

Contingut acords adoptats 

 
 
ÚNIC.- Declarar formalment la compatibilitat de l’activitat pública principal i preferent, que en règim de dedicació exclusiva 
realitza la regidora d’aquesta Corporació, senyora Lluïsa Melgares Aguirre, amb l’exercici de les activitats que realitza 
ocasionalment com advocada amb una dedicació aproximada de 20 hores anuals en activitats que no incideixen ni 
representen cap tipus d’incompatibilitat amb el desenvolupament dels càrrecs públics que desenvolupa a l’Ajuntament de 
Terrassa, tot això d’acord amb el que preveu l’article 18.1 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 13.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Efectuades les notificacions als interessats. 
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FITXA NÚM.    003 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.07.21 Efectivitat 
immediata 

Presentada per unanimitat per tots els Grups Municipals, sobre la presa en 
consideració la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2010, presentada per la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Prendre en consideració la Memòria d Activitats corresponent a l any 2010, que ha estat presentada per la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, i que s’adjunta a la present proposta de resolució. 

 
SEGON.- Que es doni trasllat dels presents acords, i de l’agraïment de la Corporació Municipal per la tasca desenvolupada, a 
la senyora Isabel Marquès i Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Efectuada l’oportuna comunicació als interessats per a la seva efectivitat i als efectes oportuns. 
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FITXA NÚM.    004 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.07.21 El que requereixi la 
tramitació legal 

Presentada per unanimitat per tots els Grups Municipals, sobre la modificació 
puntual del Reglament Orgànic Municipal sobre la regulació de la intervenció de les 
entitats ciutadanes a les sessions plenàries ordinàries de l’Ajuntament en Ple. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Modificar inicialment l’article 59.2 del Reglament Orgànic Municipal en els termes que es reflecteixen a continuació: 
 
On diu: “En les sessions ordinàries, l’ordre del dia inclourà sempre el punt de precs i preguntes, així com un altre 
d’intervencions d’entitats ciutadanes en el supòsit que aquestes s’hagin sol·licitat i admeses”. 

 
Ha de dir: “En les sessions ordinàries, l’ordre del dia inclourà sempre el punt de precs i preguntes, així com un altre 
d’intervencions d’entitats ciutadanes en el supòsit que aquestes s’hagin sol·licitat i admeses. Aquest darrer s’ubicarà dins 
l’ordre del dia de la sessió com a un punt anterior a l’apartat de propostes de resolució o, alternativament, com a un punt 
anterior a l’apartat de precs i preguntes”. 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord adoptat a exposició al públic mitjançant el preceptiu anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pel 
termini de trenta dies hàbils, a l’objecte que es puguin presentar reclamacions i suggeriments que es considerin oportunes. En 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Es va procedir a sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial del Reglament Orgànic,  i no havent-se presentat 
dins el termini cap al·legació ni reclamació, l’acord va esdevenir definitiu, entrant en vigor un cop publicada al BOP el text 
íntegre modificat en data 28 de setembre de 2011. 
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FITXA NÚM.    005 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.07.21 No especificat 
Presentada pel Grup Municipal de CiU, demanant donar suport a la campanya “No 
canviem de llengua”, impulsada per l’Associació de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Donar suport a la campanya “No canviem de llengua” impulsada per l’Associació de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia. 

 

SEGON.- Traslladar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de 
Justícia, al Consell General del Poder Judicial, als col·legis d’advocats i procuradors de Terrassa, al jutge degà de la ciutat i a 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia. 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Departament de Justícia GC, Parlament de Catalunya, Ministeri de Justícia, CGPJ, Col·legi d’advocats i 
procuradors de Terrassa, Jutge Degà de Terrassa i l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia. 
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FITXA NÚM.    006 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.09.29 No especificat 
Presentada per pels Grups municipals del PSC, de CiU i d’ICV-EUiA , en suport a 
la immersió lingüística a les escoles. 

 

Contingut acords adoptats 

 
 

PRIMER.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 

SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per 
tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 

TERCER.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català a 
no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge 
en l’ensenyament. 

QUART.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al govern 
català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, 
així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa. 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern GC, Govern Espanyol, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Tribunal Suprem Espanyol, Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, Congrés del Diputats,Senat, Somescola. 
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FITXA NÚM.    007 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.09.29 mesos 
Presentada pel Grup municipal del PPC , per  proposar l’elaboració d’un Pla de 
treball contra l’incivisme i el vandalisme. 

 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Elaborar en els propers mesos un Pla de Treball contra l’incivisme i vandalisme amb l’objectiu d’articular i coordinar 
tots els instruments i mecanismes possibles entre les diferents àrees municipals implicades, des d’una vessant preventiva fins 
a la sancionadora, impulsant la nova Ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana, per fer front i donar una resposta 
adequada a les manifestacions d’incivisme i vandalisme que afecten a la convivència ciutadana. 

SEGON.- Realitzar campanyes i accions de sensibilització i informació a la ciutadania sobre els nostres deures i obligacions 
com a ciutadans, en general, i sobre la necessitat del respecte a l’espai públic, i de les conseqüències que poden comportar 
els actes incívics. 

TERCER.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució de l’acord anterior. 
 
 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

En sessió plenària de data 25 d’abril de 2013 es va fer referència reiterada a la present proposta, en el debat que es va 
produir a partir de la presentació pel Grup municipal del PPC, relativa a la instal·lació de càmeres de videovigilància a la 
Plaça de Catalunya. 
 

En el Ple del  mes de novembre de 2014, es van aprovar unes noves ordenances de convivència que pretenen fer realitat la 
voluntat municipal que la població participi en l’ordenament de la ciutat per assolir una bona convivència democràtica. 

Aquesta Ordenança té com a objectiu promoure valors cívics de veïnatge entre la ciutadania, exigint valors i actituds cíviques 
i participatives en les relacions quotidianes que, esperem, contribuirà a fer més fàcil la convivència i augmentarà la qualitat de 
vida de totes les persones de Terrassa. 

Com a part implicada i clau en tot aquest innovador procés, ordenances que pretenen fer partícips a tota la ciutadania, cal que 
nosaltres, com a personal municipal, les coneguem, les sapiguem aplicar i, en igual mesura, les puguem explicar. La idea de 
la que hem de partir, és que l’espai públic és polivalent, adaptable a diferents usos i hores, en definitiva: l'espai d'expressió 
democràtica de la ciutadania. 

Aquesta ordenança vol garantir els drets i deures tant de la ciutadania com de l'administració local, a través d’una fórmula 
innovadora per a les sancions. Les Hores de Compromís Social és el mètode escollit per a saldar les infraccions, buscant a 
través de la pedagogia promoure la consciència de la construcció col·lectiva de l'espai públic, alhora que s’evidencia el 
compromís municipal davant la difícil conjuntura econòmica actual.  
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FITXA NÚM.    008 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.09.29 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PPC, sobre la revisió dels passos de vianants a 
les vies urbanes de la ciutat. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Revisar i millorar, en el marc de la revisió del Pla de Mobilitat que iniciarem properament, els passos de vianants 
existents als itineraris principals per a vianants, per tal d’adequar-ne les seves característiques, localització i senyalització 
(horitzontal, vertical i semafòrica ). 

SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució dels acords anteriors. 

 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Aquesta qüestió s’està tractant en el marc de la revisió del Pla de Mobilitat. D’altra banda, en el Pla Integral d’Actuació de 
Millora de l’Espai Públic s’incorporen actuacions d’adequació dels passos elevats existents i se’n faran alguns de nous. (Nota 
incorporada en data 5 maig 2014) 
 
 
Nota Servei (abril 2015) 
 
El Pla Integral d’Actuació de Millora de l’Espai Públic ha incorporat actuacions d’adequació dels passos elevats existents i 
se’n faran alguns de nous.  
 
En data 22 de setembre de 2014 es va adjudicar a l’empresa CONSCA EGARA, SL, el contracte de les obres definides en la 
“Memòria valorada de l’adequació de passos elevats sobre la calçada, en diferents carrers de la ciutat” per un import de 
trenta-nou mil quatre-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (39.488,78 €)(IVA exclòs) i de quaranta-set mil set-
cents vuitanta-un euros amb quaranta-dos cèntims (47.781,42€)(IVA inclòs), i un termini d’execució de 2 mesos, per ser 
l’oferta més avantatjosa pels interessos municipals. Aquesta actuació està inclosa dins el Programa d’actuacions de millora de 
l’espai públic (Terrassa. Barris en Marxa). 
 
Les obres s’han executat i  es van recepcionar en data 18 de desembre de 2014. 
 
Tanmateix aquesta qüestió s’està tractant en el marc de la revisió del Pla de Mobilitat. 
 
 
 
 

 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

24 

FITXA NÚM.    009 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.09.29 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , sobre el  rebuig de les 
retallades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les 
escoles bressol municipals, les escoles públiques de música i dansa i d’altres per al passat curs 2010-2011. 

SEGON.- Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dels convenis signats 
amb els municipis en el marc de la comissió mixta Departament d’Educació– Entitats Municipalistes  (Federació Catalana de 
Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre ajuntament fins al curs 
2010-2011. 

TERCER.- Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres d’ensenyament musical, de formació 
professional i d’educació especial que tenen en servei els Ajuntaments, com és el cas del de Terrassa, garantint el 
compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els 
equipaments municipals.  

QUART.- Notificar els presents acords, al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, 
i de Conservatoris a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola de 
Música, d’Art i d’educació especial de la ciutat. 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Departament d’Ensanyament GC, Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, Federació de Municipis de 
Catalunya,Ass. Catalana de Municipis, Ass. Catalana d’Escoles de Música i Conservatoris,  AMPAS i Direcció dels  centres 
d’educació infantil, escola de Música i d’Art, i Educació Especial. 
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FITXA NÚM.    010 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.09.29 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , sobre la construcció d’un 
carril o pista per a vianants i ciclistes entre Terrassa, l’Hospital de Terrassa i la 
zona de l’antiga Mancomunitat. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a redactar, sense demora, el projecte de les obres per a dotar 
a la N-150 entre la trama urbana de Terrassa, l’Hospital de Terrassa i l’antiga àrea de la Mancomunitat de la infraestructura 
viària adequada per a facilitar amb plenes garanties de seguretat i comoditat la mobilitat ciclista i de vianants. 

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a programar les obres del projecte anterior, prioritzant les 
corresponents al tram entre la trama urbana de Terrassa i l’Hospital. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern de la Generalitat de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    011 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.10.27 No especificat 
Tots els grups : Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al Sr. 
Josep Maixenchs i Agustí. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 
 
ÚNIC.- Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al Sr. Josep 
Maixenchs i Agustí i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement a la trajectòria cultural i 
educativa desenvolupada al llarg de la seva vida, així com per l’aposta personal de crear un escola de referència dins l’àmbit 
cinematogràfic i situar-la a Terrassa, per tal de configurar una oferta formativa que ha esdevingut un eix central dins el 
projecte de la nostra ciutat per a crear un clúster audiovisual. Mèrits que queden acreditats en la documentació que integra 
l’expedient. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
Efectuat l’atorgament dels honors i distincions aprovats. 
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FITXA NÚM.    012 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.10.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PPC, sobre la declaració de la Fira Modernista 
de Terrassa com a Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER. - Estudiar si es reuneixen els requisits que contempla la Orden 1763 de 3 de mayo de 2.006 i, un cop verificat, 
iniciar la tramitació administrativa corresponent per demanar la declaració de la Fira Modernista de Terrassa com a Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. 

SEGON. - Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució de l’acord anterior. 

 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Nota incorporada el 9 de juliol de 2014: Analitzada la Orden ITC/1763/2006, de 3 de maig, per la que es 
regula la declaració de festes d’interès turístic nacional i internacional, s’ha arribat a la conclusió que la Fira 
Modernista no reuneix els requisits per optar a la declaració de Fiesta de Interés Turístico Nacional, ja que 
per ara no existeixen a la ciutat entitats o grups creats específicament per promoure la festa, i que explicitin 
aquest fet als seus estatuts, tal i com reclama l’esmentada ordre, ni tampoc s’arriba ara com ara, al nivell 
de cobertura publicitària que s’exigeix en mitjans de comunicació d’abast nacional i internacional. 
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FITXA NÚM.    013 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.11.24 No especificat 
Presentada per unanimitat per tots els Grups Municipals , sobre el  foment de 
l’esperit emprenedor en les generacions futures. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Valorar molt positivament la recent iniciativa del Departament d’Educació respecte la emprenedoria, per tal que els 
conceptes, les actituds, les aptituds, les habilitats i les competències de la persona emprenedora formin part dels currículums 
dels ensenyaments oficials de Catalunya, des de l’etapa d’infantil i primària, el període de l’ESO, el període voluntari (FP i 
Batxillerat) i la formació universitària..  

SEGON.- Compartir aquesta proposta amb les entitats econòmiques i socials de la ciutat i demanar-les la seva participació en 
l’elaboració d’activitats informatives i pedagògiques i materials didàctics  per a potenciar la cultura emprenedora en la infància 
i l’adolescència, a fi d’incentivar el seu interès per a crear la seva pròpia empresa i així generar ocupació.   

TERCER.- Un cop i realitzats els materials, incorporar aquestes activitats a la Guia de Serveis Educatius de la ciutat i difondre 
l’existència d’aquests materials o propostes pedagògiques al teixit educatiu o entitats i associacions interessades, mitjançant 
els recursos comunicatius de què ja disposa el Consistori i també els dels agents econòmics i socials de la ciutat. 

 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Accions:  
 

1. A l'edició de la Guia setembre 2013-juliol 2014 dins l'eix temàtic "L'orientació sociolaboral i els oficis" s'ha incorporat 
un apartat d'emprenedoria que consta de tres tallers. Aquestes activitats estan orientades a alumnes de batxillerat i 
cicles formatius de grau mitjà i superior, de més de 16 anys. 

2. Al curs escolar 2013-2014 s'està realitzant la segona edició del projecte "Cultura Emprenedora a l'Escola", que 
pretén fomentar la cultura emprenedora entre alumnes de cinquè o sisé de primària, a través de la creació i gestió 
d'una empresa cooperativa durant el curs escolar. 

3. Més accions: Novena Edició 2013-2014 "Nit dels Nous Professionals" com a certàmen d'alumnes majors de 16 anys 
de cicles formatius de grau mitjài superior i programens de qualificació Professional Inicial; Assessorament tècnic 
d'emprenedoria a alumnes de diversos centres de cicles mig i superior i universitari (Plataforma Innointegra); 
Col·laboració amb el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM). 

 
(Nota incorporada el 10.06.2014.) 
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FITXA NÚM.    014 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.11.24 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , sobre l’eradicació de la violència 
masclista. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Instar als governs locals, al Govern de Generalitat i al govern estatal a comprometre’s en mantenir les dotacions 
pressupostàries dedicades a la lluita per a la eradicació de la violència masclista als pressupostos del 2012 i a preservar els 
recursos d’atenció i recuperació integral de dones víctimes d’aquestes. 

SEGON.- Reclamar al Govern de la Generalitat a que abordi la violència masclista en els termes que estableix la Llei 5/2008 i 
a mantenir instruments com el Programa de Seguretat contra la violència masclista que, en matèria de seguretat, va significar 
avenços molt positius en la lluita per l’eradicació d’aquesta.  

TERCER.- Instar a les diverses institucions a tractar les violències vers les dones en les seves diferents situacions de manera 
específica atès que la naturalesa de la violència masclista és totalment diferent a la d’altres tipus de violència.  

QUART.-Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l’Institut 
Català de les Dones, a les associacions municipalistes, i a les entitats locals de dones. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats, a l’Institut Català de les dones, Ass 
Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, notificat  per correu electrònic a  la Natalia Perona Vizcaíno. 
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FITXA NÚM.    015 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.11.24 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EuiA , proposant el suport al 
sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR), i l’adhesió a la Xarxa 
Retorna, “Retorna per al futur”. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus i residus d’envasos, 
recuperar el màxim de residus d’envasos i sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de 
prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.  

SEGON.- Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ), i enviar l’acord a la secretaria de l’ECRZ que 
realitza la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. 

TERCER.- Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir les bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa. 

QUART.- Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya que elaborin un marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus i que s’apliqui el 
criteri de “responsabilitat ampliada del productor” i s’adoptin propostes per reduir els residus d’envasos, fomentar la reutilització i adoptar els 
SDDR com a sistema general de gestió dels residus d’envasos. Igualment, demanar-los que elevin aquestes propostes i polítiques al Govern 
de l’estat i al Ministeri de Medi Ambient. També sol·licitar revisió de la llei estatal d’Envasos i Residus d’Envasos,  LERE 11/1997 en el termini 
d’un any, en el sentit de les esmenes presentades a la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes per Retorna. 

CINQUÈ.- Proposar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència de Residus de Catalunya que, fent ús de les seves competències, 
obrin el debat i la redacció el més aviat possible d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus que plantegi el canvi de model de gestió dels 
envasos establint com a sistema general i obligatori els SDDR, i que promogui, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin 
reduir els residus. 

SISÈ.- Adherir-se a la Xarxa catalana Retorna per tal de crear les condicions que facilitin la demanda tant al Govern i Parlament català com a 
al Govern estatal, de canvi de normativa i de model de gestió d’envasos. 

SETÈ.- Publicitar aquesta moció i els beneficis ambientals i econòmics del concepte Residu Zero i del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn 
(SDDR) entre el sector comercial, la ciutadania i els mitjans de comunicació. 

VUITÈ.- Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència de Residus de Catalunya, Departament d’Empresa i 
Ocupació, al Departament d’Economia i Coneixement, a l’Agència Catalana de Consum, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

NOVÈ.- Comunicar l’adhesió a la secretaria de la Xarxa Retorna. 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : Dept. de Territori i Sostenibilitat, Agència de Residus de Catalunya, Dept. d’Empresa i Ocupació, Dept. 
d’Economia i Coneixement, Agència Catalan de Consum, Diputació de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, Ass. 
Catalana de Municipis i Comarques, Xarxa Retorna. 
 
A títol informatiu, en relació a aquesta qüestió, des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat,s’estan duent a terme les 
següents accions: 
-Adhesió a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) 
-Adhesió a la xarxa catalana Retorna 
-Publicitat d’aquesta moció i els beneficis ambientals i econòmics del concepte Residu Zero i del Sistema de Dipòsit, 
Devolució i Retorn (SDDR) entre el sector comercial, la ciutadania i els mitjans de comunicació.  
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FITXA NÚM.    016 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.11.24 Abans 31.12.2011 

 
Presentada  pel Grup municipal de CiU, sobre  la creació d’una tarifa d’abonament 
del conjunt d’aparcaments municipals gestionats per Egarvia. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 

PRIMER.- Convocar un consell extraordinari d’Egarvia abans d’acabar l’any per tal d’explorar les possibilitats d’implantació de 
mesures encaminades a la utilització indistinta dels cinc aparcaments amb targetes d’abonament o altres modalitats i la 
repercussió  en la utilització dels aparcaments públics i, en conseqüència, el benefici econòmic a obtenir.  

SEGON.- Remetre de manera immediata als consellers d’Egarvia els informes relatius als estudis ja existents sobre 
alternatives d’utilització dels esmentats aparcaments. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Efectuada reunió extraordinària del Consell d’Administració d’Egarvia en data 13 de desembre de 2011. 
 
Des d’Egarvia fa temps que s’està analitzant aquesta possibilitat. Interessa implementar aquesta alternativa però, per 
problemes operatius (software de gestió) es difícil concretar i concloure quin pot ser el sistema per posar en funcionament una 
tarifa d’abonament per a la utilització conjunta dels cinc aparcaments municipals. 
 
 
 
 

 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

32 

FITXA NÚM.    017 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.11.24 3 mesos 
Presentada  pel Grup municipal del PPC, sobre la revisió de l’actual distribució i 
funcionament a la ciutat de les zones de càrrega i descàrrega. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Estudiar les diferents alternatives de regulació de l’aparcament en superfície, destinat a les activitats econòmiques 
en particular, i als ciutadans en general, relacionat bàsicament amb les reserves per a les operacions de càrrega i descàrrega 
i l’estacionament regulat en zones blaves, en el marc de la Comissió Política de Mobilitat que es crea a tal efecte, integrada 
per tots els grups municipals, amb la finalitat d’elevar al Ple les propostes resultants en un termini de 3 mesos des de l’inici 
dels treballs. 

 
SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució dels acords anterior. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

En el marc de la Comissió Política de Mobilitat, en data 01 de febrer de 2012, es va estudiar en detall la política tarifària de la 
zona blava i les propostes de futur d’ampliació d’oferta, de modificació tarifària, de l’obertura d’uns dies d’agost i del canvi de 
zonificació. Es va tractar també el tema de les zones càrregues i descàrregues de la ciutat, el seu nombre de places i el seu 
horari i es va donar compte de l’estudi realitzat durant el mandat anterior relatiu a la possibilitat de permetre l’estacionament a 
les hores del migdia i de l’oposició de la Cambra de Comerç i de la Cecot davant aquesta iniciativa. 
 
A la vista de tot el que s’hi va exposar, es va acordar no efectuar modificacions.  (nota incorporada el 5 de maig de 2014) 
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FITXA NÚM.    018 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.12.29 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , en relació a la 
construcció de l’Escola de Can Motllor, i a la licitació i execució de les obres de 
l’Institut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya que destini la partida pressupostària adient per tal que es pugui començar 
a construir en la ubicació prevista l’Escola de Can Montllor, ja licitada i adjudicada pel Departament d’Ensenyament, per tal 
que pugui entrar en funcionament al curs 2012-2013. 

SEGON.- Reiterar la instància feta al Govern de la Generalitat per acord unànime d’aquest Ple Municipal el passat mes de 
febrer en el sentit que prengui els acords de govern imprescindibles pel finançament i posterior licitació i execució de les 
obres de l’Institut Aymerigues i de l’Escola Sala i Badrines, ambdues actualment en ubicacions provisionals, i que desplegui 
els acords presos per la Taula mixta de Planificació en relació a la creació i construcció d’un nou institut a la zona nord de la 
ciutat. 

TERCER.- Demanar al Govern de l’Estat que concreti durant l’any 2012 les transferències a la Generalitat de Catalunya de 
1.450 milions d’euros relatius al Fons de Competitivitat i als 759 milions d’euros corresponent a la disposició addicional 
tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, inclosos, aquests darrers, en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2011. 

QUART.- Traslladar aquests acords al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Congrés dels Diputats, 
al Govern de l’Estat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials del Vallès 
Occidental del Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la comunitat educativa 
de Terrassa a través del Consell Municipal d’Educació. 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : Consell Executiu de la GC, Mesa del Congrés dels Diputats, Govern de l’Estat, Dept D’Ensenyament de la GC, 
Serveis Territorials del Vallès Occidental del Dept. D’Ensenyament, grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, enviat 
per correu electrònic al Joan Coma Ainsa. 
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FITXA NÚM.    019 

Data  aprovació termini Extracte 

2011.12.29 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , sobre el manteniment 
del sistema de bonificacions del peatge de Les Fonts, per als residents en el 
sistema urbà de Terrassa 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels diputats que donin tramitació a la proposició de llei del Fons per 
a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges, presa en consideració pel Ple del 9 de desembre de 2008 a 
proposta del Parlament de Catalunya, i paralitzada des d’aleshores. 

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que reconsideri la mesura anunciada de uniformització del sistema de 
descomptes i bonificacions de les barreres de peatge, mantingui en general sistemes que tinguin en compte la equitat i 
l’equilibri territorial en funció de les necessitats i infraestructures existents i es restableixi la gratuïtat en la barrera de peatge 
de les Fonts per a tot el Sistema Urbà de Terrassa. 

TERCER.- Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Matadepera, Rubí i Sant Cugat. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a: Consell Executiu de la GC, Govern de l’Estat, Mesa del Congrés dels Diputats, Mesa del Parlament de Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibilitat GC, Ajuntaments de Matadepera, Rubí i Sant Cugat 
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FITXA NÚM.    020 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.01.26 No especificat 
Tots els grups : Concessió de la Medalla d’Honor de la ciutat al senyor Josep 
Maria Domènech i Fargas. 
 

 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al senyor 
Josep Maria Domènech i Fargas i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement a la trajectòria 
cultural i el seu compromís amb la història i el patrimoni local, mèrits que queden acreditats en la documentació que integra 
l’expedient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
 
Complimentat el lliurament dels honors i distincions atorgats. 
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FITXA NÚM.    021 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.01.26 No especificat 
Tots els grups :Concessió de la Medalla d’Honor de la ciutat al senyor Francesc 
Palet i Setó. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al senyor 
Francesc Palet i Setó i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement a la trajectòria 
professional d’activista cultural, social i solidari de la nostra ciutat, mèrits que queden acreditats en la documentació que 
integra l’expedient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Complimentat el lliurament dels honors i distincions atorgats. 
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FITXA NÚM.    022 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.01.26 4 mesos 
Presentada pel Grup municipal del PPC sobre l’elaboració d’un Pla de 
Desenvolupament Turístic. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 
 

PRIMER.- Elaborar en un termini de quatre mesos un Pla de Desenvolupament Turístic en el que s’incloguin tots aquells 
extrems relatius a les potencialitats i atractius de la nostra ciutat a l’hora d’atraure visitants de fora, per articular i coordinar les 
actuacions necessàries per la promoció turística de la nostra ciutat així com per promoure a nivell de ciutat el coneixement de 
l’oferta turística de Terrassa. 

 
SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució de l’acord anterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Nota Incorporada el 9 de juliol de 2014: 
 
- El març de 2012 la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Innovació va aprovar per unanimitat 

un redactat transaccional que acorda l’elaboració del Pla. 
- El regidor de Projecció Exterior Juan Antonio Gallardo presenta una petició de suport i assessorament 

tècnic a la Diputació de Barcelona, i al juliol de 2012 es concreta la col·laboració de la seva Oficina 
Tècnica per elaborar el Pla. 

- La tardor del 2012, els tècnics de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona comencen a 
treballar en la redacció del Pla, en col·laboració amb els tècnics de l’Ajuntament de Terrassa. A més del 
recull de dades i informacions que ha de servir de base per a les conclusions, s’inicia un procés 
d’entrevistes amb les persones i entitats vinculades amb el sector turístic de la ciutat, o que hi tenen una 
especial implicació. El principal objectiu del Pla és proposar les línies estratègiques que hauran de servir 
de referència per als futurs processos de política turística, així com establir una priorització dels 
productes turístics que cal potenciar. 

- El setembre de 2013 es completa un primer document, que es presenta als serveis tècnics de Turisme 
per la seva revisió, i finalment s’acorda el text definitiu. 

- En aquests moments està en tramitació per la seva aprovació en el Ple. 
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FITXA NÚM.    023 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.01.26 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PSC, en relació al deute de la Generalitat de 
Catalunya amb l’Ajuntament de Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament de Terrassa i tots els 
seus organismes, dependents i vinculats. 

 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

39 

FITXA NÚM.    024 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.01.26 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , demanant que Terrassa sigui inclosa 
dins la Zona tarifària 2, en el marc de l’actual zonificació del transport públic de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a articular les mesures necessàries d’acord amb les seves competències per tal 
que la ciutat de Terrassa passi a formar part a tots els efectes de la zona tarifària 2 en el marc de l’actual zonificació del 
transport pública en l’àmbit de l’Àrea de Barcelona. 

SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) i a l Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de 
Barcelona (AMTU). 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Departament de Territori i Sostenibilitat GC, ATM i AMTU. 
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FITXA NÚM.    025 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.01.26 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , sobre les mesures 
inicialment previstes per la Generalitat de Catalunya en relació a la Renda Mínima 
d’Inserció. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.-  Sol·licitar al Govern de la Generalitat que no porti a terme les reduccions inicialment previstes al projecte de 
pressupost que ha presentat al Parlament de Catalunya pel que fa a la partida destinada al programa de Renda Mínima 
d’Inserció Lluny de reduir-se, aquesta partida ha de ser ampliada fins a cobrir la demanda social no atesa. 

SEGON.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que durant el 2012 es puguin acollir de manera efectiva a la Renda Mínima 
d’Inserció les persones que necessitin d’aquest programa, davant la impossibilitat d’accedir a d’altre tipus de programes de 
garantia de renta que puguin facilitar la seva subsistència bàsica. 

TERCER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui dins el programa de Renda Mínima d’Inserció 
les persones amb problemàtica d’exclusió per motius laborals, mentre no existeixin programes públics d’ocupació  que 
incloguin prestació econòmica i estiguin suficientment dotats a nivell pressupostari per constituir una alternativa universal. 

QUART.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que impulsin i recolzin les iniciatives parlamentàries 
per garantir els anteriors acords. 

 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Consell executiu de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Empresa i 
Ocupació i als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Consell Executiu de la GC,  Dept. d’Empresa i Ocupació, Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    026 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.02.23 2 mesos 
Presentada pel Grup municipal de CiU, sobre l’accés a l’aparcament del Raval des 
de la Rambla, en sentit sud. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 

ÚNIC.-Traslladar aquesta resolució a la Comissió Política de Mobilitat per tal que, en el termini de dos mesos, estudiï la 
viabilitat de permetre l’accés dels usuaris de l’aparcament del Raval des dels carrers Pau Claris i Volta a fi que puguin 
efectuar el gir corresponent a l’altura del carrer Goleta així com d’altres mesures complementàries, tenint en compte els 
interessos dels paradistes del Mercat de la Independència, els dels comerciants i restauradors de la Rambla i al conjunt 
d’usuaris d’aquest important eix cívic de la nostra ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Nota del servei – maig 2017: 
 
A la Comissió Política de Mobilitat, en sessió de data 16 d’abril de 2012 es va tractar aquesta qüestió i es va resoldre que es 
discutiria en la Comissió de Participació de la Rambla. 
 
Posteriorment en la Comissió de Participació de la Rambla, en data 21 de setembre de 2012, es va acordar deixar les 
condicions de circulació de la Rambla tal i com estan i millorar la senyalització d’accés als pàrkings perquè sigui més 
conductiva i intuïtiva. D’altra banda, des de l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell es va manifestar la dificultat per accedir a 
l’aparcament del Raval. 
 
En data 24/02/2017 s’ha modificat l’itinerari per accedir a l’aparcament del Raval de Montserrat, amb la implantació d’una 
excepció a les restriccions de circulació per la Rambla en el tram comprès entre els carrers Pau Claris i Goleta. 
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FITXA NÚM.    027 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.02.23 No especificat 

Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , en relació a l’anunci de 
la Generalitat de Catalunya de no contemplar cap pagament de les justificacions 
de despesa de Plans de Barris al llarg de l’any 2012. 
 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que reconsideri la mesura anunciada de no preveure cap tipus 
de tramitació i pagament de les justificacions de despesa que suposa l’execució dels diferents programes en el projecte 
d’intervenció integral del barri de la Maurina, al llarg del 2012. 

SEGON.- Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la Llei 2/2004 respectant el pla financer acordat per 
ambdues administracions i es faci efectiu  el pagament de les justificacions presentades per l’Ajuntament de Terrassa 
corresponents a l’any 2010 i 2011, tant pel que fa al Pla de barris  de la Maurina com del Pla de continuïtat del Pla de barris 
del Districte II. 

 
TERCER.- Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Consell Executiu de la G C i a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la GC. 
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FITXA NÚM.    028 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.02.23 No especificat 

Presentada pel Grup municipal del PSC, en relació a l’anunci de la Generalitat de 
Catalunya de limitar a quatre anys la percepció dels ajuts al pagament del lloguer, i 
la manca de compromís en obrir nova convocatòria per a l’exercici de 2012. 
 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que reconsideri la mesura anunciada de restringir el termini de 
durada de l’ajut al pagament del lloguer, i es mantingui la seva permanència sempre que les persones beneficiàries continuïn 
complint els requisits previstos. 

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que obri de forma immediata la possibilitat de tramitar noves 
sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer per tal de poder donar resposta a les situacions d’exclusió social residencial 
esdevingudes durant aquests darrers 21 mesos, especialment pel que fa a les persones i famílies que han perdut el seu 
habitatge ja sigui com a conseqüència d’una execució hipotecària, ja sigui per no haver pogut fer front al pagament del 
lloguer. 

TERCER.- Demanar igualment que aquest ajut no estigui sotmès a convocatòries, el termini de les quals, normalment d’un 
mes, impedeix que es puguin presentar aquelles sol·licituds d’imperiosa urgència social, com ara quan es produeix un 
desnonament. 

 
QUART.- Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la GC. 
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FITXA NÚM.    029 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.02.23 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , en rebuig a la supressió d’incentius 
econòmics per a l’impuls de les energies renovables, i demanant nous suports als 
municipis per al desplegament de les mateixes. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Mostrar el rebuig del Real Decret-Llei aprovat el passat 27 de gener de 2012  pel Consell de Ministres de supressió 
dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de les fonts d’energia renovables. 

SEGON.- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic i els 
compromisos locals per abastar l’objectiu del 20% d’energia consumida amb origen renovable per al 2020, tal i com estableix 
la Directiva 2009/28/CE. 

TERCER.- Assegurar els recursos possibles perquè es continuï l’esforç tècnic i d’inversió en matèria d’eficiència energètica i 
d’energies renovables que fa aquest Ajuntament.  

QUART.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que augmentin les subvencions per a les inversions 
municipals en infraestructura per al foment de l’energia renovable. 

CINQUÈ.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que desplegui una normativa elèctrica i bonificacions 
fiscals que facilitin que els municipis per iniciativa pròpia o mancomunats, puguin impulsar la producció i distribució d’energia 
d’origen renovable. 

SISÈ.- Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que impulsin l’aprovació d’un impost sobre l’energia nuclear 
que afecti tant a la producció d’aquesta d’energia com a l’emmagatzematge de residus radioactius, i que els ingressos 
d’aquests es destinin a impulsar les energies renovables i a les millores d’eficiència energètica.  

SETÈ.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de  Catalunya i 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    030 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.03.30 24 maig 2012 
Presentada pel Grup municipal del PPC, plantejant dur a terme les actuacions 
necessàries per garantir la gratuïtat del transport públic a Terrassa o, en el seu 
cas, ampliar el bitllet social. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Presentar les conclusions de l’estudi de l’ús i impactes de les tarifes socials en el marc de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori prevista pel 24 de maig d’enguany i obrir el debat de les possibles propostes 
que es puguin considerar adequades a la situació actual d’aquests col·lectius (aturats, persones amb discapacitats i gent 
gran) i a la sostenibilitat del sistema de transport públic urbà de la ciutat, entre d’altres: la proposta relativa a garantir la 
gratuïtat del transport públic a Terrassa o en el seu cas ampliar el bitllet social del transport públic a Terrassa a les persones 
que es trobin en situació d’atur i agreujat per la seva situació sòcio-familiar i/o percebre prestacions per desocupació. 
 
SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució de l’acord anterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Es va produir la presentació de tarifes socials en la Comissió Informativa de l’APUIT en reunió realitzada el mes de març de 
2012. 
 
L’empresa Transports Municipals d’Egara, SA. (TMESA) està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb la 
concessió que es va establir mitjançant un Contracte-Programa del Servei de Transport Públic Urbà de Viatgers de Terrassa 
per al quadrienni 2010-2013, on s’establien les condicions reguladores de la prestació del servei entre l’1 de gener de 2010 
fins el 31 de desembre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2013, modificà les tarifes dels títols de transport 
social per a l’any 2013 que permeten la sostenibilitat econòmica del servei, amb la creació d’un nou títol de transport 
unipersonal, la T-Blanca, que permet utilitzar de forma il·limitada el servei d’autobús urbà de terrassa amb validesa fins la 
data de renovació establerta. Podran sol·licitar i viatjar amb aquesta targeta les persones empadronades a Terrassa, majors 
de 65 anys, persones a partir de 4 anys amb certificat de discapacitat (igual o superior al 33 %), persones que cobrin jubilació 
anticipada majors de 60 anys o persones amb reconeixement d’una incapacitat permanent. En tots els casos han de tenir uns 
ingressos individuals de valor igual o inferior a 1,75 IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) i la tarifa de la 
targeta vindrà determinada segons el tram definit. 
 
La Junta de Govern Local, reunida en data 19 d’abril de 2013, va aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Terrassa i TMESA, per posar en funcionament la targeta T-Blanca i poder fer front a les despeses que es generaran en tot el 
desplegament d’aquest  nou títol de transport. 
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FITXA NÚM.    031 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.03.30 3 mesos 
Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals , proposant impulsar, en el 
marc del Consell de Comerç i Turisme, un grup de treball específic de La Rambla, 
per procurar la seva regeneració i dinamització. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Impulsar, en el marc del Consell de Comerç i Turisme, un grup de treball específic de La Rambla, per procurar la seva 
regeneració i dinamització, i fer-ne l’eix social que la ciutat de Terrassa es mereix. Aquest grup de treball estarà format per 
representants dels grups municipals, de Terrassa Centre, de l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell, de les associacions 
de veïns del Centre i de Ca n’Aurell, del Mercat de la Independència i d’aquells que es consideri oportú convocar en funció de 
l’aspecte concret a tractar, i presentarà un primer document de conclusions en el termini de 3 mesos. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
Complimentat. 
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FITXA NÚM.    032 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.04.26 mandat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , proposant l’aprovació del 
Pla de Mandat de l’Ajuntament de Terrassa, 2012-2015. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 
ÚNIC.- Aprovar el Pla de Mandat de l’Ajuntament de Terrassa per al període 2012-2015 i donar-ne la màxima difusió entre la 
ciutadania i les entitats, associacions i institucions de la ciutat, amb l’objectiu de fer ben pública l’actuació que es proposa 
desenvolupar de l’actual Equip de Govern i permetre així la millor interacció entre aquesta institució municipal i les ciutadanes 
i ciutadans a qui serveix. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
En data 30 de març de 2015 l’Excm. Ajuntament en Ple v a adoptar els acords que seguidamente es transcribe n: 
 
Primer.- Prendre coneixement dels resultats de l’avaluació del Pla de Mandat presentats de forma adjunta a aquesta resolució. 

 
Segon.- Davant una situació com la present amb importants reptes socials, democràtics, ocupacionals i mediambientals, entre 

d’altres; la ciutat del present i del futur haurà de: 

Seguir apostant per reforçar la seva capacitat de resposta davant les situacions d’emergència social en la mesura que es mantinguin 

els desequilibris generats per la crisi. 

Seguir apostant per reforçar la cohesió territorial buscant dinàmiques de desenvolupament que permetin reconèixer els valors de la 

ciutat en el seu conjunt i per damunt dels interessos sectorials o individuals per legítims que aquests siguin. 

 
Tercer.- Ara més que mai cal reconèixer i protegir els valors del municipalisme. Els valors de la proximitat i el coneixement estan sent 

i seguiran sent fonamentals a l’hora de fer front als reptes que la ciutat té plantejats. Els municipis afronten aquests reptes amb 

determinació i sense excés de filtres. Els ciutadans i ciutadanes busquen respostes a prop i necesiten trobar aquestes respostes a prop. 

Limitar les capacitats competencials dels ajuntaments no és ni ha de ser el camí per plantejar una administració més eficient i més 

propera a les necessitats dels ciutadans. Als municipis se’ls ha de reconèixer tot allò que estan fent, al costat de la ciutadania, per 

donar la volta a la situació i,per tant, se’ls ha de respectar el marc competencial, reforçant-lo en situacions d’emergència i desequilibri; 

i se’ls hi ha de facilitar els recursos necessaris per tal que la seva capacitat d’arribar directament a les persones en surti reforçada. 
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FITXA NÚM.    033 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Atorgament de subvencions a entitats per a la realització de projectes de 
cooperació al desenvolupament. 
 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 

PRIMER.- Atorgar  i pagar les següents subvencions a les entitats que a continuació es relacionen, per a la realització dels 
projectes de cooperació al desenvolupament que s’especifiquen: (...) 

SEGON.- En l’acta d’acceptació de la subvenció es reajustarà l’import del projecte. Hauran de justificar la subvenció municipal 
i, com a mínim, el 30% d’aportació de l’entitat promotora i la contrapart. La justificació dels projectes subvencionats podrà 
efectuar-se d’acord amb el que s’estableix en l’article 74 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

TERCER.- Denegar les sol·licituds de subvenció que a continuació es relacionaran, i que han estat descartades d’acord amb 
la proposta de priorització acordada en aplicació dels criteris d’avaluació ponderats per la comissió d’avaluació d’acord amb 
les bases que regeixen la convocatòria. (...) 

QUART.- Fer càrrec dels ajuts concedits a l’aplicació pressupostària 0467-91301-48902 del pressupost municipal vigent.  

CINQUÈ.- Notificar a les entitats interessades aquest acord. 

SISÈ.- Verificar documentalment l’existència de fons suficients de les entitats receptores dels ajuts per a  poder desenvolupar 
el projecte subvencionat, les garanties de viabilitat  i comprometre’n el seguiment i la difusió local. També una vegada 
completat el projecte subvencionat la justificació de les despeses, la documentació gràfica i documental i la presentació de la 
certificació d’un tercer avaluador. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Tramitades les subvencions atorgades. 
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FITXA NÚM.    034 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PSC, en relació a la millora de l’ocupació i per 
afavorir el desenvolupament econòmic. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 

PRIMER.-  Instar el Govern de l’Estat a mantenir els pressupostos sense retallades en matèria de politiques actives 
d’ocupació i foment de l’ocupació. 

SEGON.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que prioritzi les polítiques actives d’ocupació davant altres 
actuacions i despeses, comptant amb l’experiència i feina dels Ajuntaments i dels diferents agents econòmics i socials del 
territori, tot buscant el consens i les sinèrgies entre ells per garantir els millors resultats possibles en la lluita contra l’atur. 
 
TERCER.- Traslladar aquesta resolució al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del Govern de l’Estat i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
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FITXA NÚM.    035 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , sobre mesures a prendre 
en matèria d’habitatge, davant l’actual situació de crisi hipotecària i la problemàtica 
dels desnonaments. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Mostrar la nostra gran preocupació pel creixement de les execucions hipotecàries i els desnonaments que s’estan 
produint a la nostra ciutat i que aboquen a la pobresa a moltes famílies i posen en greu risc la cohesió social a Terrassa. 

SEGON.- Reforçar els instruments d’informació, assessorament i prevenció existents, com l’oficina d’Intermediació 
hipotecària, dotant-nos de més recursos, reclamant el suport de les institucions de govern supramunicipal i del govern de la 
Generalitat. 

TERCER.- Reforçar els protocols, dispositius i coordinació dels serveis municipals, principalment d’aquells que suporten una 
major pressió ciutadana com a conseqüència de la crisi, possibilitant  l’abordatge de  manera més efectiva de les situacions 
de risc d’execució hipotecària i desnonament als diferents barris de la ciutat, així com la col·laboració amb el Col·legi de 
Procuradors dels Tribunals de Terrassa i el Col·legi d’Advocats de Terrassa. 

QUART.- Incorporar en el proper debat d’ordenances fiscals mesures que possibilitin l’emergència de milers de pisos buits i el 
seu ús social a preus assequibles. Gravant els habitatges recuperats dels desnonaments que no estiguin ocupats i en ús 
social. 

CINQUÈ.- Sol·licitar al govern de l’estat la regulació normativa necessària per tal de poder aplicar gravàmens més elevats als 
habitatges desocupats. 

SISÈ.- Dinamitzar el parc d’habitatge social mitjançant la contribució de les entitats financeres (mitjançant convenis específics 
amb cada una d’elles) amb part del seu estoc d’habitatges buits i amb la col·laboració de les entitats del tercer sector com 
Càrites i Creu Roja, per la seva gestió, en condicions d’equitat. Incorporant també  l’aportació pública adient. 

SETÈ.- Oferir a les entitats financeres la possibilitat de permutar sol públic municipal per habitatges, estudiant condicions 
específiques segons cada situació, per tal de destinar aquests habitatges al lloguer social. 

VUITÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que articuli un pla d’habitatges d’emergència a partir dels recursos de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 

NOVÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que doti pressupostàriament les partides d’ajuts a l’habitatge de lloguer i 
habitatges d’emergència. 

DESÈ.- Donar ple suport a la demanda formulada per diferents organitzacions socials per tal que el Govern de l’Estat presenti 
un Projecte de Reforma de la Legislació Hipotecaria i Mercantil. Adherir-nos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la 
dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i la promoció del lloguer social,  i donar suport a les 
organitzacions socials que la promouen per tal que aquesta tingui difusió a la nostra ciutat. 

ONZÈ.- Sol·licitar al govern de l’Estat i als grups parlamentaris de les Corts que accelerin les reformes normatives i 
legislatives necessàries per tal que puguin ser d’aplicació efectiva el més aviat possible els plantejaments previstos a la ILP.  
Mentre no sigui d’aplicació aquesta nova normativa demanar al Govern de l’Estat que suprimeixi els límits previstos a l’art. 5.2 
del Real Decreto-ley 6/2012 que fixen el preu màxim de compra dels habitatges per tal de poder acollir-se al Codi de Bones 
Pràctiques. 

DOTZÈ.- Demanar al Govern de l’Estat estengui  la previsió del nou apartat 3 de l’art. 106 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals (Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de març) -introduït pel mateix Real Decreto-ley 6/2012-, pel que 
fa a l’impost de plusvàlues que es carregarà sobre les entitats financeres en cas de dació en pagament, a la totalitat de les 
transmissions realitzades pels deutors hipotecaris en favor de l’entitat creditora, i no només a les que es realitzin en el marc 
d’aquest Real Decreto-ley. 

TRETZÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat una moratòria temporal (fins que hi hagi una reforma de 
la legislació hipotecària i mercantil o entri la ILP al Congrés) a fi i efecte de impedir nous desnonaments en determinades 
circumstàncies, com són las de precarietat i vulnerabilitat social acreditada. 
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CATORZÈ.- Comunicar els presents acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat, a les entitats financeres amb delegació a Terrassa i a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Terrassa (PAHT). 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a:al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament de Catalunya 
i del Congrés i el Senat, a les entitats financeres amb delegació a Terrassa i a la Federació d’Associacions de Veïns de 
Terrassa (FAVT) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Terrassa (PAHT). 
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FITXA NÚM.    036 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , proposant demanar responsabilitats a 
l’empresa ENAGAS, S.A. i al Ministeri d’Indústria per la construcció del gasoducte 
Martorell – Figueres. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas a donar explicacions públiques del per què va 
autoritzar la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb França i, 
en conseqüència, del sobrecost econòmic i del major impacte ambiental, si el seu destí acaba sent en un futur únicament el 
possible subministrament de gas a les comarques gironines i barcelonines. 

SEGON.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i Enagas 
perquè en el termini màxim d’un mes constitueixi una comissió mixta de seguiment integrada per la representació d’aquests 
ministeris, Enagas, Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats, un representant de l’ADENC i un representant del Col·legi 
Oficial de Geògrafs, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat. 

 
TERCER.- Traslladar aquest acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, i a Enagas, i informar al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i a Enagas, i 
informar al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de  Catalunya. 
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FITXA NÚM.    037 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , demanant mesures per la 
reducció de les llistes d’espera hospitalàries i pel manteniment de la qualitat de 
l’atenció sanitària a Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Expressar el nostre malestar per l’increment de les llistes d’espera als dos Hospitals de referència pel sistema 
públic a la zona de Terrassa, així com la resta d’erosions del conjunt del sistema sanitari. 

SEGON.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que impulsi les mesures correctores adients i destini els recursos 
econòmics necessaris per tal que es puguin reduir considerablement les llistes d’espera a l’Hospital de Terrassa i l’Hospital 
Mútua de Terrassa. 

TERCER.- Sol·licitar la recuperació d’unes plantilles sanitàries suficients que permetien mantenir els temps d’espera en 
intervencions o proves compromesos en la legislatura anterior 

QUART.- Sol·licitar al Departament de Salut els mecanismes adients perquè aquest Ajuntament pugui conèixer i debatre 
sobre els indicadors de gestió de les llistes d’espera a la nostra demarcació. 

CINQUÈ.- Sol·licitar al govern de la Generalitat el manteniment dels recursos necessaris per no reduir les prestacions 
sanitàries públiques per tal que aquestes puguin donar satisfacció a les necessitats en matèria de salut de la població 
terrassenca. 

 
SISÈ.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Mútua de Terrassa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a: Govern de la Generalitat, a la conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Hospital de Terrassa i 
l’Hospital Mútua de Terrassa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
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FITXA NÚM.    038 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en suport a la campanya per marcar la 
casella de fins d’interès social a la Declaració de la renda. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Donar suport a la campanya endegada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i fer una crida als terrassencs i terrassenques que, 
independentment que marquin la casella de l’Església, marquin la casella de fins socials atès que no són incompatibles. 
 
SEGON.- Continuar instant el Govern de l’Estat a acatar, de manera immediata, la Sentència del Tribunal Constitucional 
178/2011, del 8 de novembre de 2011, relativa a les bases reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al règim 
general de subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència del Tribunal Suprem sobre el 
Recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011, relativa a les bases i a la convocatòria de subvencions per a la realització de 
cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF) destinada a finalitats d’interès social, i també, en aquest sentit, instar el Govern de l’Estat a traslladar el contingut de 
les dites sentències a la convocatòria de la declaració de l’IRPF del 2012, per tal que la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i 
liquidi les subvencions derivades de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: al Govern de l’Estat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

55 

FITXA NÚM.    039 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.05.31 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, per tal que en la definició i implementació 
del model de gestió avançada dels polígons d’activitat econòmica de Terrassa, es 
promogui i fomenti la interlocució i representació empresarial. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Fomentar l’associacionisme de les empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Terrassa, tot donant 
suport a la constitució i funcionament de les associacions com a instruments per a la implicació i participació de les empreses 
en els assumptes d’interès dels PAE i de la promoció econòmica general de la ciutat. 

SEGON.- Promoure l’elaboració de convenis de col·laboració amb les associacions d’empreses dels PAE per implementar un 
model de gestió dels polígons basat en la participació i la corresponsabilitat de les empreses i de l’administració per a la 
millora dels serveis i la potenciació de l’activitat econòmica a la ciutat. 

 
TERCER.- Completar els treballs de redacció del conveni de col·laboració amb la EUC Els Bellots i desenvolupar-lo com a 
prova pilot per a la seva extensió als altres PAE en quant es vagin constituint i posant en funcionament les associacions 
d’empreses. 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Nota incorporada el 9 de juliol de 2014: 
 
Durant el 2013 s’ha estat  treballant per tal de fomentar l’associacionisme empresarial en els    assumptes d’interès dels 
PAES i de la Promoció econòmica, a partir de dos projectes : L’ Innocreix i el de la Dinamització de PAES del Front Sud 
Est de Terrassa, a través d’aquests projectes s’ha treballat als polígons de Can Farcan, Santa Margarida I i II, els 
Bellots , Can Parellada Industrial, Carrer Alemanya, colon II i Can Guitard. En total es van   contactar amb  550 
empreses i  es van visitar 345 empreses 
 
A través d’aquests projectes s’han enquestat a 85 a través de l’Innocreix i 119 empreses a través del la Dinamització 
de PAES del Front Sud Est de Terrassa respectivament. 
 
Entre d’altres se’ls ha preguntat per la voluntat de participar en processos de creació d’associacions en assumptes 
d’interès dels PAES, havent-t’hi un total de 52 i 51  empreses  respectivament interessades de cadascun dels projectes  
 
Per tal de fomentar l’associacionisme, el 18 de desembre es va convocar a les 52 empreses de l’innocreix al seminari 
la Millora de la Gestió Públic -Privada  dels PAES de la Ciutat de Terrassa.  
 
D’altra banda, a través de l’Innocreix, s’han fet accions de promoció econòmica directament a les empreses d’aquests 
polígons, en molts casos assessoraments i formació  in company, s’han impartit 22 cursos realitzant un total de 272 
hores de formació, s’han realitzat 71 accions d’assessorament/consultoria. D’altra banda s’han fet 46 accions 
d’assessorament a la potenciació i constitució de xarxes. 
 
Durant el 2014 està prevista la realització de seminaris sobre com generar sinèrgies per tal de fomentar la creació de 
xarxes d’empresaris d’ entre ja detectats i d’altres es puguin detectar. Aquistes accions formen part d’un projecte que 
s’ha demanat al Servei del Teixit Productiu Local de la Diputació de Barcelona anomenat:” Serveis d’Atenció als 
Polígons Industrials de Terrassa: Accions 2014. 
 
També s´ha posat en funcionament el Servei d’Atenció als Polígons industrials de Terrassa, que te entre d’altres la 
missió de ser el canal de comunicació de les empreses ubicades als PAES de la Ciutat  amb la resta dels serveis de 
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l’Ajuntament de forma es millori la eficàcia i l’eficiència de les relacions PAES/Ajuntament 
 
Una de les primeres accions en que va participar el servei va ser en la signatura del conveni amb la Entitat Urbanística 
de Conservació (EUC) dels Bellots  el passat  30/01/2013 
 
Finalment, i tal com s’ha informat en diverses reunions de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Innovació, 
a partir de la signatura del Pacte per l’Ocupació de Terrassa amb tots els agents sòcio-econòmics de la ciutat, 
l’Ajuntament va adoptar el compromís de concertar i, per tant, coordinar prèviament; totes les seves polítiques en 
aquest àmbit.  És per això que, depenent de l’esmentat Pacte, el 20 de març de 2014 es va constituir la Comissió de 
Política Industrial en la que, entre d’altres molts aspectes, s’està estudiant, analitzant i, en definitiva, concertant, quina 
ha de ser la millor estratègia per a la promoció dels PAE’s de Terrassa i, en conseqüència, quin és el paper que caldrà 
donar a l’associacionisme empresarial dels polígons. 
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FITXA NÚM.    040 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.06.28 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PPC, en relació al dret de la ciutadania a 
l’accés a la informació sobre les retribucions dels càrrecs municipals de 
comandament, al seu nomenament i contractació. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Ampliar dins dels límits legals, la informació actualment existent a la web municipal relativa a dades econòmiques i 
estadístiques de la ciutat, indicadors de gestió, acords dels òrgans de govern, pressupostos i despeses econòmiques, així 
com ampliar de manera detallada i específica la informació sobre les retribucions corresponents als càrrecs directius 
municipals així com l’accés inherent al nomenament i a la contractació d’aquests directius, tot respectant la legislació en 
matèria de protecció de dades personals.  

Aquesta informació serà accessible als ciutadans a través de la pàgina web municipal i dins del marc de la política Open 
Data. En la mesura que sigui possible aquestes dades es presentaran progressivament en formats que siguin gestionables 
per part del seus usuaris. 

SEGON.- Treballar per la millora de l’accessibilitat i la navegació intuïtiva de la web municipal, a fi de què sigui encara més 
fàcil als ciutadans obtenir les informacions esmentades. 
TERCER.- Facultar a l’I·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució dels acords anteriors. 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
A la Seu Electrònica s’ha incorporat un apartat d’Indicadors de Gestió on es publiquen mensualment  indicadors de l’àrea de 
Serveis a les Persones. 
A l’apartat “pressupost municipal” s’ha incorporat més informació sobre la execució periòdica del pressupost municipal. 
Informes d’execució trimestral del pressupost ingressos i despesa. 
Pagaments a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa. Informes trimestrals 
Període mig de pagament mensual 
Contració 

o Percentatge en volum pressupostari de contractes, segons els procediments previstos a la legislació vigent 
o Contractes menors. Data 30.09.2014 
o Contractes d’oblres. Relació d’empreses que s’han presentat a cada licitació. 
o Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes de mes de 3.000 euros 

 
Relació de convenis 
 
A la nova web municipal s’ha incorporat un nou apartat “Documents, plans, memòries” on s’anirà incorporant aquest tipus 
d’informació per part de les diferents àrees municipals. 
 
Al Portal Open data es publica la informació següent en format obert: 
 
Llistat de totes les ordenances municipals aprovades per l'Ajuntament de Terrassa i en vigor, amb enllaços als respectius 
documents normatius i altre normativa d'àmbit autonòmic o estatal que es de referència en les competències municipals 
 
Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Terrassa: Pressupost definitiu i liquidació de les quantitats que l'Ajuntament té 
previst gastar en l'exercici econòmic vigent, amb el seu detall per Àrea, Servei, Programa, Capítol i concepte de la despesa. A 
partir de l’any 2011. 
 
Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament. Pressupost definitiu i liquidació de totes les quantitats que l'Ajuntament té previst 
ingressar en l'exercici econòmic vigent amb indicació del concepte pel qual s'ingressen: impostos, taxes, preus públics, 
transferències de l'Administració General de l'Estat, interessos, etc. A partir de l’any 2011. 
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FITXA NÚM.    041 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.06.28 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant la revisió a la baixa de les tarifes 
de l’aparcament de l’Hospital de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Com a part integrant del Consorci Sanitari de Terrassa, seguir insistint en la revisió de tarifes de l’aparcament de 
l’Hospital de Terrassa a la baixa, prioritzant l’ampliació del catàleg de bonificacions i l’exclusió de pagament en determinades 
franges horàries com l’horari nocturn o caps de setmana i dies festius. 

SEGON.- En el moment en que s’hagi equilibrat el balanç dins el Consorci i les necessitats de l’atenció sanitària no 
requereixin dels recursos generats per l’aparcament,  garantir que els ingressos fruit de l’aparcament es destinaran a reduir 
tarifes i no a d’altres conceptes. 

TERCER.- Analitzar, al setembre, en el marc de la Comissió Política de Mobilitat, el funcionament de la línia L1  i de la LH per 
tal de valorar si cal fer algun ajust en aquesta nova línia. 

 
QUART.- Fer trasllat dels presents acords al Consell de Govern del CST i a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
• Notificat a: Consell de Govern del CST i a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
• En el marc de la Comissió Política de Mobilitat, reunida en data 24 de setembre de 2012, es va fer una primera valoració 

del canvi de línies i del funcionament dels trajectes L1 i LH i s’adopta com a conclusió que no cal cap ajust. 
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FITXA NÚM.    042 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.06.28 No especificat Presentada pel Grup municipal Socialista , contra l’homofòbia i la transfòbia. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Sumar-nos a la celebració del dia de l’Orgull LGTB. 

SEGON.- Promoure el reconeixement i l’acceptació de la diferència sexual i d’identitat de gènere com un dret irrenunciable 
per aconseguir la igualtat. 

TERCER.- Instar a totes les institucions públiques i jurídiques per actuar davant les agressions per raó d’opció sexual i/o 
identitat de gènere. 

QUART.- Instar al Parlament de Catalunya que tramiti i aprovi definitivament la Llei contra la homofòbia i transfòbia, els 
treballs de la qual es van iniciar durant l’anterior legislatura. 

CINQUÈ.- Demanar a la Conselleria d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol per a la prevenció i la detecció de casos 
d’assetjament per raons d’homofòbia i transfòbia a les escoles, així com mantenir els temes relatius a les persones LGTB i la 
lluita contra l’homofòbia i transfòbia a l’assignatura d’educació per a la ciutadania. 

SISÈ.- Emprendre la coordinació necessària entre els serveis d’infància i adolescència de l’Ajuntament de Terrassa i els 
centres educatius del municipi per tal de fer front i prevenir possibles casos de bullying LGTBfòbic a qualsevol centre educatiu 
de la ciutat. 

SETÈ.- Fer una crida als agents socials per a què en el procés d’elaboració de convenis col·lectius s’introdueixin clàusules de 
protecció i no discriminació per opció sexual i identitat de gènere en l’àmbit laboral. 

VUITÈ.- Donar suport al matrimoni igualitari, i instar al PP que retiri el recurs d’inconstitucionalitat. Les persones LGTB 
mereixen la mateixa dignitat i igualtat que qualsevol altra persona. 

NOVÈ.- Reconèixer la tasca de les persones i entitats que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGBT. 

DESÈ.- Promoure a Terrassa un Pacte per a la Diversitat Sexual, en base a una diagnosi de la realitat a nivell local, per tal de 
poder acordar i implementar amb els agents competents i necessaris les línies estratègiques que vetllin per la igualtat real a la 
nostra ciutat. 

 
ONZÈ.- Fer arribar aquests acords al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Transsexuals i Bisexuals de 
Catalunya i a l’Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals 
(LGTB) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificar a: Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Transsexuals i Bisexuals de Catalunya i a l’Àrea per a la 
igualtat de tracte i no discriminació de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
S’elabora diagnòstic de situació amb grups específics. 
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FITXA NÚM.    043 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.06.28 No especificat 
Presentada pels Grups municipals Socialista i d’ICV-EUiA , proposant mesures a 
prendre respecte les retallades en matèria de salut pública i l’impacte que suposen 
per al col·lectiu de la gent gran. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Rebutjar qualsevol mesura de copagament sanitari que afecti els sectors més vulnerables, com el cas de les 
persones pensionistes i jubilades, entenent que afecta greument el seu poder adquisitiu i el seu accés amb total garantia, als 
serveis que requereixin per atendre en condicions òptimes la seva malaltia, tot considerant que el sistema públic ja s’està 
pagant a través dels impostos de tots i totes i que la seva sostenibilitat es pot garantir amb mesures alternatives al 
repagament.  

SEGON .- Demanar al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, que deroguin les mesures adoptades que 
contemplen copagament per medicines i altres serveis sociosanitaris amb prescripció mèdica, i també que descartin la 
implantació de noves mesures en aquesta línia.  

TERCER.- Demanar al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, que no retallin els recursos destinats al 
desplegament de la Llei de la Dependència, i que aquesta pugui ampliar el nivell de cobertura de persones que necessiten 
acollir.  

QUART.- Donar suport i promoure campanyes informatives a Casals i entitats de Gent Gran de Terrassa, relatives a com 
afecta i com s’aplicaran les mesures de copagament sanitari previstes per la nova normativa estatal i catalana.  

CINQUÈ.- Donar suport a les mobilitzacions i accions de protesta davant el copagament sanitari, que afecta a les persones 
pensionistes i jubilades, que puguin emprendre les entitats i col·lectius de gent gran de la nostra ciutat.   

 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris 
del parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat. 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 Notificat a: Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament de Catalunya i 
del Congrés i el Senat. 
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FITXA NÚM.    044 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.06.28 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , reclamant el pagament de l’IBI pels 
béns immobles de titularitat de l’Església catòlica i altres confessions religioses. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Demanar al Congrés del Diputats a que suprimeixi, per a l’exercici de 2013 de la Llei d’Hisendes Locals, l’exempció de l’IBI (impost 
de  béns rústics i urbans) a l’església catòlica i altres confessions religioses, així com a les seves organitzacions i centres d’ensenyament 
religiós, excepte per aquelles propietats destinades al culte i a entitats sense ànims de lucre amb finalitats socials. 

SEGON.- Elaborar i publicar des dels Serveis Municipals un cens del nostre municipi, dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i 
registrats a nom de l’església catòlica i d’altres confessions religioses i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què disposen amb els 
criteris exposats a l’anterior apartat. 

TERCER.- Aplicar, si s’escau, les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als equipament de titularitat de l‘església catòlica i 
d’altres confessions religioses, en igualtat de condicions amb la resta de contribuents i entitats. 

QUART.- Demanar al Govern de l’Estat que porti una proposta al congrés per modificar la Llei d’Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge i 
Fundacions i altres normes d’estat, autonòmiques i locals, per evitar injustificables exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’església catòlica i 
a d’altres confessions i entitats jurídiques.  

 CINQUÈ.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat. 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificar a:Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat. 
Els serveis municipals van efectuar la següent actuació: elaboració i publiació de la relació de béns immobles exempts titularitat de 
confessions religiosesA la relació  es detalla la confessió religiosa a la qual pertany el bé immoble, l’adreça on està ubicat, i l’import estimat 
d’IBI per al 2013, si haguessin estat subjectes a tributació: 

 
ESGLESIA CATÒLICA ROMANIA, DE,8,9,BJ,01 159,03 
ESGLESIA CATÒLICA BLASCO DE GARAY,DE,32,1,SO,A 505,70 
ESGLESIA CATÒLICA MAJOR DE SANT PERE,63 2.632,91 
ESGLESIA CATÒLICA VINYALS, DE,49 11.099,29 
ESGLESIA EVANGÈLICA SEGOVIA, DE,14 950,68 
ESGLESIA CATÒLICA EUROPA,D',32 152,11 
ESGLESIA CATÒLICA PUIG I CADAFALCH,DE L,25 1.331,72 
ESGLESIA CATÒLICA RECTORIA, DE LA,34 359,04 
ESGLESIA CATÒLICA JACINT BADIELLA,DE,7 650,46 
ESGLESIA CATÒLICA MOSSEN A. RODAMILANS,DE,86 175,77 
ESGLESIA CATÒLICA CAMI FONT DE LES CANYES,D,27 
1.087,49 
ESGLESIA CATÒLICA CAMI FONT DE LES CANYES,D,15 
2.580,67 
ESGLESIA CATÒLICA TORRE MOSSEN HOMS,5 4.268,80 
ESGLESIA CATÒLICA ESGLESIA, DE L',9 20.570,59 
ESGLESIA CATÒLICA ESGLESIA, DE L',9 5.151,56 
ESGLESIA CATÒLICA SANT PAU, DE,23,1,1,1 379,30 
ESGLESIA CATÒLICA SANT PAU, DE,23,1,1,3 379,30 
ESGLESIA CATÒLICA TORRE MOSSEN HOMS,7 243,23 
ESGLESIA CATÒLICA CASTELLAR, DE,553 4.584,07 
ESGLESIA CATÒLICA TOPETE, DE,23 3.886,62 
ESGLESIA CATÒLICA FONT VELLA,DE LA,40 7.134,15 
ESGLESIA CATÒLICA ESGLESIA, DE L',1 4.935,30 
ESGLESIA CATÒLICA COLOM, DE,129 1.257,51 
ESGLESIA CATÒLICA MATADEPERA, DE,70 4.030,05 
ESGLESIA CATÒLICA MATADEPERA, DE,74 672,58 
ESGLESIA EVANGÈLICA ALEXANDER BELL,D',14, 357,31 
ESGLESIA EVANGÈLICA SANT HONORAT, DE,11 832,96 
ESGLESIA EVANGÈLICA BARCELONA, DE,146 999,09 
ESGLESIA CATÒLICA IRENEU,D',35 925,37 

ESGLESIA CATÒLICA CASTELLAR, DE,402 607,18 
ESGLESIA CATÒLICA TARREGA, DE,13 1.064,77 
ESGLESIA CATÒLICA PIUS XI, DE,30 8.288,21 
ESGLESIA EVANGÈLICA ALMERIA, D',133 1.820,34 
ESGLESIA CATÒLICA EUROPA,D',3,D,BJ,7 82,88 
ESGLESIA CATÒLICA RECTOR HOMS, DEL,1 4.517,94 
ESGLESIA CATÒLICA COLOM, DE,231 383,06 
ESGLESIA CATÒLICA COLOM, DE,229 558,70 
ESGLESIA CATÒLICA JOAN XXIII, DE,26 1.684,58 
ESGLESIA CATÒLICA MOSSEN PARRAMON,DE,3 1.356,36 
ESGLESIA CATÒLICA SALAMANCA, DE,33 1.770,55 
ESGLESIA CATÒLICA RELLINARS, DE,102 7.683,17 
ESGLESIA CATÒLICA BADALONA, DE,2,,01,1 55,80 
ESGLESIA CATÒLICA CONSTITUCIO, DE LA,1 8.209,70 
ESGLESIA CATÒLICA COLOM, DE,227 511,73 
ESGLESIA CATÒLICA PEREZ GALDOS, DE,2 635,87 
ESGLESIA CATÒLICA IMMACULADA, DE LA,11 1.465,91 
ESGLESIA CATÒLICA IMMACULADA, DE LA,14,,BJ,02 166,28 
ESGLESIA ADVENTISTA VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,544 341,80 
ESGLESIA CATÒLICA AVINYO,D',18 105,38 
ESGLESIA CATÒLICA AVINYO,D',16 797,48 
ESGLESIA EVANGÈLICA OCEANIA,D',3 656,49 
ESGLESIA CATÒLICA GUILLEM DE MUNT, DE,112,1,BJ,3 211,94 
ESGLESIA CATÒLICA GUILLEM DE MUNTANYANS, DE,87 639,74 
ESGLESIA CATÒLICA SEGLE XX, DEL,14 4.019,60 
ESGLESIA CATÒLICA FARADAY,DE,41 4.118,83 
ESGLESIA CATÒLICA FARADAY,DE,108 5.622,79 
ESGLESIA CATÒLICA MOSSEN JOSEP MONCAU,DE,54 868,00 
ESGLESIA EVANGÈLICA DR. CABANES,DEL,18 1.011,35 
ESGLESIA EVANGÈLICA DR. CABANES,DEL,20 1.138,30 
ESGLESIA EVANGÈLICA VALL, DEL,55,,00 2.415,06 
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FITXA NÚM.    045 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.07.05 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU , sobre les politiques municipals  
d’habitatge. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Crear una comissió política de seguiment que, amb caràcter permanent, es reuneixi de forma periòdica i com a 
mínim un cop al trimestre, per tal de poder donar resposta a la problemàtica de l’habitatge. Aquesta comissió estarà integrada 
pels grups municipals i podrà convocar, sempre que així es determini i a proposta d’un dels grups municipals, a representants 
d’organitzacions del tercer sector social, representants d’entitats financeres i persones tècniques de l’Ajuntament 
responsables tant d’Habitatge com de Serveis Socials. 

SEGON.- Establir nous convenis de col·laboració, en l’àmbit de les entitats financeres i en l’àmbit judicial, que permetin posar 
en funcionament, amb la màxima celeritat, les possibles actuacions d’intermediació i assistència. 

TERCER.- Per tal de facilitar la informació i potenciar la transparència, donar a conèixer, utilitzant el web de la Societat 
Municipal d’Habitatge, la disponibilitat d’habitatges públics i privats susceptibles de ser destinats a la venda amb protecció 
oficial i/o al lloguer social. A aquests efectes caldrà actualitzar la informació disponible referida al registre d’habitatges 
desocupats, considerant-ne la predisposició al lloguer social. Així mateix, i amb coordinació amb Serveis Socials, 
complementar el registre d’habitatges de protecció oficial amb aquelles sol·licituds que pel seu baix nivell de renda queden 
fora de les condicions previstes pels habitatges amb protecció oficial. 

QUART.- Acordar un refinançament de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A. amb les diferents entitats 
financeres, amb l’objectiu de rebaixar el seu passiu hipotecari establint els mecanismes que es considerin més adequats en 
relació al tipus de deute. Un cop alleugerit aquest passiu, acordar amb les entitats financeres la creació d’instruments de 
col·laboració per a garantir el lloguer d’aquells pisos que tenen buits, a fi que es puguin destinar a lloguer social per les 
persones que així ho hagin sol·licitat. En aquest supòsit es podrien establir lloguers amb rendes per sota de les establertes 
per als lloguers de protecció oficial, amb un sistema de revisió en cas que millorés la seva situació. 

CINQUÈ.- Liderar la formulació de noves propostes conjuntament amb les entitats municipalistes i les associacions de 
promotors públics d’habitatge per tal de plantejar a les administracions directament implicades, l’adopció de mesures de 
dinamització del sector de l’habitatge públic que, entre d’altres, facilitin una major flexibilitat per a la disposició d’habitatge en 
règim de lloguer i permetin ajustar els preus previstos en els actuals mòduls de protecció oficial. Tot això mantenint l’equilibri 
econòmic de les actuacions ja dutes a terme i de futures actuacions. 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

1. En funcionament la comissió política de seguiment. 
 
2. Signat al febrer de 2013 conveni de col·laboració amb Catalunya Banc en l’àmbit d’habitatge, i en negociació amb Bankia. 
 
2. Carta i contactes al mesos març/abril 2013 amb Jutge Degà i Junta de Jutges de Terrassa. 
 
3. Conveni amb OFIDEUTE a l’abril 2013. 
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FITXA NÚM.    046 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.07.19 No especificat Presentada pel Grup municipal de CiU, en defensa de la unitat del català. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Manifestar el suport del Ple de l’Ajuntament de Terrassa al català com a llengua universal. 

SEGON.- Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica internacional de la llengua parlada a la 
Franja, el català, com a riquesa patrimonial cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes 
Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra. 

TERCER.- Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels 
municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència. 

QUART.- Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes educatius bilingües (català- castellà) i trilingües 
(anglès-català-castellà) implementats en alguns centres educatius de la Franja, respectant la voluntat de la comunitat 
educativa del territori. 

CINQUÈ.- Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat acadèmica competent, així 
reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i 
protegeix.  

SISÈ.- Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l’hora de reglamentar la seva política lingüística, 
en considerar que aquesta ha de ser de respecte, de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics reconeguts i 
defensats per la comunitat acadèmica. 

 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la 
Plataforma per la llengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua. 
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FITXA NÚM.    047 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.07.19 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant l’adhesió de l’Ajuntament de 
Terrassa a la Xarxa de Custòdia del Territori. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Estudiar l’interès per a l’Ajuntament de Terrassa de sol·licitar l’ingrés a la Xarxa de Custòdia del Territori, en el marc 
de la Taula de treball per a l’elaboració del Pla d’ordenació i gestió de l’Anella Verda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Com a conclusions d’aquesta tasca d’anàlisi realitzada a proposta del Grup Municipal CIU, s’han determinat les raons 
principals per les quals aquest ajuntament hauria de sol·licitar l’ingrés a la Xarxa de Custòdia del Territori, en el marc de la 
Taula de Treball per a l’elaboració del Pla d’ordenació i gestió de l’Anella Verda. 
 
L’Ajuntament de Terrassa té interès en promoure accions encaminades a la custòdia del territori, incloent mecanismes de 
custòdia en el planejament urbanístic i altres documents de planificació ambiental i facilitant el contacte entre el propietaris de 
finques i les entitats de custòdia, entre d’altres. El Pla de Mandat 2012-2015 inclou com un dels seus objectius posar en valor 
el verd urbà i el nostre patrimoni natural amb l’Anella Verda de Terrassa com a element de projecció interna i externa que 
expressi la voluntat de lideratge de la ciutat en la recuperació i promoció dels entorns naturals. La custòdia del territori pot 
servir per gestionar els espais que formin part de l’Anella Verda de Terrassa a través de qualsevol de les estratègies 
establertes: 

- acords amb propietaris privats per garantir la continuïtat de l’activitat agrícola amb sistemes de producció ecològica 
- promoció de la gestió forestal dels terrenys que incorpori objectius de millora de la biodiversitat 
- impulsant la protecció jurídica de les finques privades i oferint suport als propietaris de finques amb valors naturals 
- en el cas de propietats públiques, fomentant acords amb entitats de custòdia per a la conservació, gestió o divulgació 
d’aquelles; les cessions gratuïtes de patrimoni o la promoció de tasques de voluntariat. 
 

Per tot l’exposat, a la sessió plenària de data 30 de maig de 2013, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la 
Xarxa de Custòdia del Territori, per tal d’impulsar l’ús de la custòdia del territori com a part de l’estratègia de conservació dels 
recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori  
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FITXA NÚM.    048 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.07.19 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , de rebuig a la instal·lació del 
macrocomplex “Eurovegas” a Terrassa i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Qüestionar al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca d’informació fidedigna i oficial oferta a 
l’Ajuntament i per l’inici d’estudis urbanístics que impliquen el terme municipal de Terrassa sense oferir cap tipus d’explicació 
ni demanar la informació necessària per tal de poder valorar l’impacte territorial i social d’aquesta iniciativa. 

SEGON.- Posar de manifest que els estudis per a l’elaboració d’una proposta d’ordenació per a Eurovegas al terme municipal 
de Terrassa, dels quals no disposem de cap informació, poden ser del tot contradictoris amb el model de desenvolupament 
urbanístic, econòmic i social que es desprèn del desenvolupament del POUM de Terrassa; model que se sustenta en la 
implantació de nova activitat productiva relacionada amb la intensitat de coneixement i amb el manteniment de l’entorn 
natural. Els nostres projectes són l’Orbital 40 i el desenvolupament de la Franja Nord per acollir noves activitats i l’Anella 
Verda per defensar la qualitat de l’entorn no urbanitzat per les seves capacitats naturals, paisatgístiques i productives. 
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Economia i 
Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Director de l’INCASOL, i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a:President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al Director de l’INCASOL, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    049 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.07.19 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , de rebuig de les mesures adoptades 
pel govern de l’Estat, sota la justificació de la reducció del dèficit públic. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Rebutjar el paquet de mesures econòmiques, fiscals i normatives anunciades pel govern i que representen un 
atemptat als drets dels sectors més febles de la societat i produiran l’empobriment de la immensa majoria de la nostra 
societat.  

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a retirar les mesures aprovades al Consell de Ministres de 13 de juliol. 

TERCER.- Instar al Govern de l’Estat a realitzar una auditoria sobre el deute públic i una renegociació d’aquest deute i els 
seus interessos perquè es tregui el deute il·legítim i els interessos il·legítims que s’ha transvasat al deute públic i que 
provenen del deute privat i de la banca i que està pagant el conjunt de la societat espanyola. 

QUART.- Instar al Govern de l’Estat a elaborar un nou paquet de mesures econòmiques i fiscals que augmentin els ingressos 
públics a través de la lluita efectiva contra el frau fiscal, amb major esforç fiscal de les rentes econòmiques i patrimonials més 
altes, amb nova tributació per les SICAV i per les transaccions financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adquisitiu 
de la majoria de la ciutadania i puguin garantir el manteniment dels serveis públics i la protecció social dels sectors més 
vulnerables. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 
Congrés i el Senat i als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya 
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FITXA NÚM.    050 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.07.19 No especificat 
Presentada pel Grup municipal Socialista , sobre les darreres mesures 
econòmiques i institucionals previstes pel govern central en el Consell de Ministres 
del passat 13 de juliol d’enguany. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Demanar al Govern de l’Estat que es deixi sense efecte l’anunciat increment de l’IVA, així com la resta de mesures 
regressives que afecten a les bonificacions a la contractació, el retall de l’assegurança d’atur i l’increment de les retencions 
dels autònoms. 

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a presentar davant del Congrés dels Diputats un paquet de mesures d’estímul econòmic 
que tingui com a objectiu l’estímul de l’economia productiva i exportadora, la inversió industrial i el turisme. Aquest paquet 
hauria d’estar acordat i finançat per la Unió Europea, partint del convenciment que el retorn del deute públic, privat i de les 
empreses és únicament possible si l’economia creix i l’atur baixa. 

TERCER.- Exigir al Govern Central que les reformes institucionals que afecten als municipis siguin dialogades i pactades amb 
els representants municipals i que en cap suposin un retrocés en el principi d’autonomia municipal. 

QUART.- Reclamar que les reformes que la situació econòmica requereix siguin producte de l’acord social i polític i que en 
cap cas siguin l’excusa pel retrocés democràtic, la recentralització o la pèrdua de drets socials. En aquest sentit, volem 
expressar la nostra especial preocupació per l’anunciada “Ley de sostenibilidad del sistema de pensiones”.  

CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que anul·li la recentment acordada amnistia fiscal als grans evasors d’impostos i que 
presenti un projecte de Llei que gravi els ingressos i patrimoni de les grans fortunes, a fi de que es reparteixin de forma més 
equitativa les càrregues fiscals dels ciutadans. 

 
SISÈ.- Traslladar els acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i al Senat i 
als Grups parlamentaris del Parlament. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i al Senat i als Grups 
parlamentaris del Parlament. 
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FITXA NÚM.    051 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Tots els grups  :Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al Sr. 
Jaume Canyameres i Cortàzar. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
ÚNIC.- Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al Sr. 
Jaume Canyameres i Cortàzar i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement a la trajectòria 
cultural i cívica, com a dinamitzador del moviment associatiu, economista, assessor empresarial i com a ciutadà activament 
compromès amb els interessos col•lectius de Terrassa. Mèrits tots ells que queden sobradament acreditats en la 
documentació que integra l’expedient. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Complimentat l’atorgament dels honors i distincions aprovats. 
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FITXA NÚM.    052 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació als horaris de funcionament de 
l’aparcament del Vapor Gran. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Que els responsables de la societat municipal Egarvia SA en la mesura de les seves possibilitats com a socis 
minoritaris de la mercantil Aparcament Vapor Gran SL  vetllin per l’establiment d’uns horaris de l’aparcament del Vapor Gran 
que facilitin l’activitat comercial i de restauració de la zona.  

 
SEGON.- Que els responsables de la societat municipal Egarvia SA, com a socis minoritaris de la mercantil Aparcament 
Vapor Gran SL,  facin les gestions necessàries per tal que la senyalització exterior de l’aparcament Vapor Gran indiqui 
clarament els seus horaris de funcionament. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

El gerent, com a responsable de la societat municipal Egarvia, SA, es va reunir amb el gerent de la mercantil Aparcament 
Vapor Gran, SL, traslladant aquesta petició. Posteriorment, el gerent dels aparcaments s’ha reunit amb el comerciants 
d’aquest àmbit concretant solucions en relació als horaris. 
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FITXA NÚM.    053 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, sobre el reconeixement del dret de 
Catalunya a decidir sobre el seu futur. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Manifestar que Catalunya, com a nació, té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i democràtica. 

SEGON.- Donar suport a la convocatòria d’un referèndum vinculant perquè els ciutadans de Catalunya puguin expressar la 
seva voluntat, o no, d’esdevenir un Estat sobirà en el marc de la Unió Europea.  

TERCER.- Comprometre aquest Ajuntament, tanmateix, a treballar conjuntament amb  la ciutadania i les entitats del nostre 
municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social necessària al nostre país per a l’exercici del dret a decidir. 
QUART.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les Corts Generals de l’Estat, el 
Govern de l’Estat i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les Corts Generals de l’Estat, el Govern de l’Estat i a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 
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FITXA NÚM.    054 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , en reconeixement de l’exercici del dret 
a l’autodeterminació del poble català. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Terrassa a totes aquelles iniciatives de la societat civil i institucions que 
fomentin la informació, el treball i la concreció de l’exercici al dret a l’autodeterminació del poble català. 

SEGON.- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que impulsin els tràmits per obrir el procés per a la 
celebració d’una consulta d’autodeterminació del poble català.   

TERCER.- Demanar al Govern de Catalunya que iniciï converses amb tots els grups parlamentaris , els agents socials i les 
entitats més representatives de la societat civil per assolir un Acord Nacional per l’exercici del dret a decidir. 

QUART.- Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de l’Estat com de la Generalitat, l’exercici de la seva 
funció informativa en un marc d’estricta neutralitat i pluralitat informativa envers les diferents opcions plantejades en una 
futura  consulta d’autodeterminació. 

 
CINQUÈ.- Trametre els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels Diputats i del Senat, als grups del Parlament europeu i a les entitats del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Nortificat a: Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats i del Senat, als grups del Parlament europeu i enviat per correu electrònic al Jordi Herrera Granados. 
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FITXA NÚM.    055 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal Socialista , demanant l’aplicació de l’IVA reduït en 
el sector de la cultura. 

 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.-  Instar el govern de l’Estat a aplicar l’ IVA reduït al conjunt de l’activitat cultural, atesa la importància estratègica 
d’aquest sector a l’hora de garantir un dret bàsic dels ciutadans: l’accés a la cultura.  

SEGON.- Denunciar la paràlisi del govern de Catalunya i la disminució de recursos adreçats a la cultura, i exigir una posició 
inequívoca de rebuig a la decisió del govern espanyol.  

TERCER.- Instar el Conseller de Cultura i el Govern de la Generalitat a defensar les següents mesures, per la qual cosa 
també promourem iniciatives parlamentàries al Parlament de Catalunya:  

- Rebutjar la decisió del govern de l’Estat i instar a la seva rectificació. 

- Elaborar un Pla de Xoc per a la cultura catalana que permeti fer front a l’ impacte de la crisi econòmica, i 
garanteixi la sostensibilitat d’un dels pilars bàsics del nostre país, avui greument amenaçat. 

- Convocar una taula de negociació entre les diferents forces polítiques per tal d’analitzar la situació, i consensuar 
actuacions conjuntes de totes les institucions del país.  

 
QUART.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del 
Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i 
del Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

73 

 

FITXA NÚM.    056 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal Socialista , en relació a l’anunci del govern 
d’Espanya de reformar la Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Donar suport al manifest "Decidir ens fa lliures" elaborat per la Plataforma Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i 
Reproductius, que agrupa a  més de 140 organitzacions socials i de dones. I promoure activament, a través dels mitjans de 
comunicació locals i amb activitats, la seva difusió. 

SEGON.- Exigir al Govern de la Nació el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i 
d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, així com la garantia que les dones poden exercir el seu dret a la interrupció voluntària 
de l’embaràs. 

 
TERCER.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris 
del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya. 
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FITXA NÚM.    057 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.09.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , sol·licitant a l’Estat espanyol els 
recursos necessaris per atendre les necessitats derivades de la dependència. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Sol·licitar al govern espanyol que es derogui el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, especialment en el seu 
articulat referit a la Llei 39/2006  

SEGON.- Sol·licitar al govern espanyol la recerca de vies alternatives per fer sostenible el sistema estatal d’atenció a la 
dependència, vies que no haurien de passar pel retall de prestacions i serveis sinó per un nou sistema de finançament basat 
en una reforma dels sistema fiscal espanyol que incrementi la seva progressivitat i faciliti una lluita eficaç contra el frau fiscal 

TERCER.- En cas que es decideixi no atendre les sol·licituds anteriors, sol·licitar al govern espanyol l’habilitació de partides 
pressupostàries addicional que permetin als ajuntaments compensar els sobrecostos que els hi implicarà la reforma, per 
exemple per l’increment previsible de demanda de SAD-Social. 

 
QUART.- Notificar els presents acords al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del reino de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
Notificat a: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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FITXA NÚM.    058 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.10.25 No especificat 
Tots els grups:  Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa a 
l’esperit esportiu als esportistes terrassencs participants en els Jocs Olímpics i 
Paralímpics de Londres 2012. 

 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla de la Ciutat de Terrassa a l’esperit esportiu a: 

 - Carles Ballbé Sala 

 - Ana Copado Amorós 

 - Pau Quemada Cadafalch 

 - Xavi Lleonart Blanco 

 - Xavi Trenchs Castillano 

 - Marc Sallés Esteve 

 - Miquel Delás De Andrés 

 - José Antonio Marí Alcaraz 

 
i, en conseqüència, concedir l’esmentada distinció com a prova de reconeixement als importants èxits de competició, 
representació i participació assolits als Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012, mèrits acreditats en la documentació 
que integra l’expedient. 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentat l’atorgament dels honors i distincions aprovats. 

 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

76 

FITXA NÚM.    059 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.10.25 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PPC, proposant la creació d’un grup de treball 
per elaborar un Pla de Dinamització Comercial per a la zona comercial del Vapor 
Gran i la Plaça Nova. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER. Incloure a l’ordre del dia de la propera sessió del Consell de Comerç i Turisme l’anàlisi de la situació i actuacions 
dutes a terme al sector del Vapor Gran - Plaça Nova, i impulsar un grup de treball similar al de la Rambla, format per 
representants dels diferents grups municipals, de comerciants i veïns de la zona, que continuï amb la tasca iniciada per la 
Comissió del 2010 i elabori noves propostes per la dinamització comercial de la zona. 

 
SEGON. Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució de l’acord anterior. 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
NOTA aportada pel Servei en data 11.06.2015: 
 
Durant el 2013 es va crear un grup de treball, format per les entitats i comerciants del sector així com tècnics 
municipals, amb l’objectiu d’organitzar accions de dinamització comercial  en  l'espai públic de vapor Gran i Pl. 
Nova  com ara  fires i campanyes en dates especifiques (Nadal, Sant Jordi, etc). 
 
A l'any 2014 es contracta els serveis de l'arquitecte i urbanista Itziar Gonzalez per tal que es faci un pla 
d'intervenció d'aquest espai públic i que serveixi de revulsiu dinamitzador a partir del contacte amb tots els agents 
implicats. 
 
En aquests pla, al marge de les accions de dinamització comercials, s'han dut a terme accions de neteja de 
grafitis, augment de la vigilància i seguretat. Al llarg dels últims dos anys s'han organitzat la fira de FIREM ( 
regular), Art Nomada , Fira Ronova't, Terrasoc (productes ecològics i artesania), Concurs dibuix sant Jordi, Fira 
de la Joguina i a partir d'aquest mes de març la fira ecològica amb periodicitat mensual. 
  
S'ha treballat  amb comerciants i residents en la proposta de rediseny d'aquest espai (en fase de redacció de 
propostes) amb la incorporació de nou mobiliari urbà i reformes per part d'alguns nou operadors, com es el cas 
de les propostes de Mútua de terrassa a partir de l'adquisició de l'hotel per a convertir-ho en residència. També 
s'ha elaborat un cens de locals buits i s'han iniciat contactes amb els propietaris per tal de pactar la posada en el 
mercat de lloguer i/ o venda. 
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FITXA NÚM.    060 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.10.25 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, sobre la convocatòria immediata de la 
Comissió Permanent del Consell Municipal de Comerç i Turisme, a fi d’analitzar la 
dissolució i liquidació del Consorci de la Fira de Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Demanar al Il·lustríssim Sr. Alcalde de Terrassa, President de la Comissió Permanent del Consell de Comerç i 
Turisme de la ciutat de Terrassa, la convocatòria extraordinària d’aquesta, de forma immediata, a fi d’analitzar la dissolució i 
liquidació del Consorci de la Fira de Terrassa, així com les seves conseqüències i efectes, una vegada aquesta s’hagi 
realitzat, havent de començar a estudiar aquesta Comissió, ja des d’ara, com s’empraran els recursos, fruit d’aquesta 
liquidació, per a la promoció del comerç i la indústria de la ciutat de Terrassa. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Nota aportada pel Servei en data 11 de juny de 2015: 
 
La dissolució del Consorci de la Fira i el destí dels seus recursos es va tractar en la Comissió Permanent de Comerç  
on es va plantejar tan per part de la Cambra de Comerç com de l’  dedicar romanents a adequar el recinte les 
necessitats infraestructurals que requereix per tal que s’hi puguin celebrar esdeveniments de més gran format, i així 
atraure esdeveniments que fins ara el recinte no podia acollir.  
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FITXA NÚM.    061 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.11.29 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a l’equiparació de drets entre la 
parella en el sistema de permisos per naixement, adopció i acolliment. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 

PRIMER.- Donar suport a la Proposició no de Llei sobre modernització del sistema de permisos per naixement, adopció i 
acolliment, aprovada per unanimitat pel Congrés dels Diputats el 10 d’octubre de 2012, la qual insta al Govern a avançar cap 
a la plena equiparació del permís de paternitat al de maternitat. 

SEGON.- Instar al Govern espanyol, presidit pel Sr. Mariano Rajoy, a implementar les reformes legislatives oportunes per a 
l’equiparació del permís de paternitat al de maternitat, abans de la finalització d’aquesta legislatura. 

 
TERCER.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al President 
del Govern espanyol, així com també a les associacions que tinguin entre els seus fins treballar per la plena igualtat de 
gènere. 
 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al President del Govern espanyol, 
enviat per correu electrònic a la  Natàlia Perona. 
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FITXA NÚM.    062 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.11.29 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a la posada en marxa d’un 
programa de gestió alimentària. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Aprofundir en els processos de coordinació entre totes les entitats socials del tercer sector implicades i les 
empreses donants de la ciutat. Es continuarà treballant perquè el màxim d’entitats possibles valorin la possibilitat d’incorporar-
se al projecte El Rebost, com espai de coordinació de les polítiques alimentàries de la ciutat. Aquest procés, i la política 
alimentària en general, tindrà un seguiment en totes les sessions del Consell Municipal de Benestar Social (que seran com a 
mínim tres a l’any) i en reunions bimensuals amb els grups municipals. En tot cas hi haurà un primer informe en la sessió del 
Consell prevista pel proper mes de desembre. 

SEGON.- Treballar amb les esmentades entitats per tal de concertar acords amb els petits establiments comercials i mercats 
de la ciutat per tal d’aprofitar els aliments frescos que ja no es poden posar a la venda i incorporar-los a les cistelles que es 
distribueixen. Això permetria complementar el treball ja avançat de captació de frescos en grans superfícies de la ciutat  

TERCER.- Completar el procés d’implantació de la base de dades única de persones receptores d’aliments per tal que la 
distribució dels mateixos sigui més justa i arribi a més persones. La previsió d’acabament d’aquest procés és al febrer del 
2013. 

 
QUART.- Agrair solemnement, en nom de la Ciutat de Terrassa, a les entitats socials que realitzen programes de solidaritat 
alimentària la magnífica tasca que estan desenvolupant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

1. es realitzen sessions quadrimestrals del Consell Municipal de Benestar Social. 
 
2. presentada als grups municipals el 29 d’abril de 2013 la demo d’una base de dades única de persones perceptores 
d’aliments. 
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FITXA NÚM.    063 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.12.20 Efectivitat 
immediata 

Declaració compatibilitat, Regidora Sra. Mariona Viguès 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
ÚNIC.- Declarar formalment la compatibilitat de l’activitat pública principal i preferent que en règim de dedicació exclusiva 
realitza la Regidora d’aquesta Corporació, senyora Mariona Viguès i Julià, amb l’exercici de les activitats que pugui realitzar 
com a conseqüència d’encàrrecs ocasionals de prestació de serveis com a historiadora, que comportin una dedicació 
marginal. Tot allò d’acord amb el que preveu l’article 18.1 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 13.3 del Reglament 
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Efectuades les notificacions als interessats. 
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FITXA NÚM.    064 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.12.20 Efectivitat 
immediata 

Designació representants en organismes i ens participats 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Prendre coneixement i, en el seu cas, designar i/o ratificar com a representants de l’Ajuntament de Terrassa en els 
Consorcis que a continuació es detallaran, i d’acord amb les previsions dels seus respectius estatuts, els membres de la 
Corporació que en cada cas s’indiquen: (…) 
 
SEGON.- Prendre coneixement i, en el seu cas, designar i/o ratificar com a representants de l’Ajuntament de Terrassa en les 
associacions i ens de gestió que a continuació es detallaran, i d’acord amb les previsions dels seus respectius estatuts, les 
persones que en cada cas s’indiquen: (…) 
 
TERCER.- Prendre coneixement i, en el seu cas, designar i/o ratificar com a representants de l’Ajuntament de Terrassa en les 
fundacions que a continuació es detallaran, i d’acord amb les previsions dels seus respectius estatuts, les persones que en 
cada cas s’indiquen: (…) 
 
QUART.- Respecte TMESA: (…) 
 
CINQUÈ.- Respecte PROINTESA: (…) 
 
SISÈ.- Que es faci trasllat del contingut dels presents acords als ens i organismes interessats. 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Efectuades les notificacions als interessats. 
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FITXA NÚM.    065 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.12.20 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en defensa del model d’escola 
catalana. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts que ha portat resultats positius en l’educació 
del nostre país donant lloc a un sistema educatiu inclusiu i no discriminatori, que en cap cas ignora el coneixement del  
castellà, i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant. 
 
SEGON.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema 
educatiu català i així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país. 
 
TERCER.- Rebutjar el nou esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que ataca el sistema 
d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya relegant el català com a assignatura residual, per darrera de la 
llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera sense que aquest canvi respongui a cap criteri 
pedagògic. 
 
QUART.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE per tal que i com està 
plantejat significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra diversos aspectes en els que es basa 
la cohesió social, amb propostes pròpies de l’etapa predemocràtica. 
 
CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que en el cas de 
no retirar-se l’esmentat text, interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional donat que la LOMCE podria contradir el 
Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut de Catalunya, tot donant suport a defensar per 
tots els mitjans, un model educatiu igualitari, de cohesió i dignitat adaptat a la realitat de Catalunya. 
 
SISÈ.- Donar suport a les accions de rebuig en defensa del model d’immersió lingüística a les escoles que estan sorgint de la 
societat civil i l’ adhesió al manifest i accions de la plataforma d’entitats cíviques i educatives SOM ESCOLA a la que s’han 
adherit ampas, consells escolars, associacions d’alumnes i institucions educatives que defensen el català a l’escola. 
 
SETÈ.- Instar el govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada de qualsevol mena de reducció dels recursos 
humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que 
les mesures dels darrers anys estan provocant. 
 
VUITÈ.- Instar el Ministre José Ignacio Wert a presentar la dimissió del seu càrrec com a Ministre d’Educació i en el seu cas 
sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy el cessament del Ministre Wert donat que la seva proposta de 
la LOMCE atempta contra el model de país i la cohesió social. 
 
NOVÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al Departament d’ensenyament de la 
Generalitat, als Grups Parlamentaris de les Corts Espanyoles, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Consell Escolar de Catalunya, a la FAPAC, a la plataforma SOMESCOLA, al Consell Escolar Municipal de Terrassa, als 
centres educatius de Terrassa i a les organitzacions de pares i mares de la ciutat. 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: a la Presidència del Govern de l’Estat, al Departament d’ensenyament de la Generalitat, als Grups Parlamentaris 
de les Corts Espanyoles, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la plataforma SOMESCOLA, enviat per 
correu electrònic al Joan Coma Ainsa. 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

83 

 

FITXA NÚM.    066 

Data  aprovació termini Extracte 

2012.12.20 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PPC, sol·licitant la instal·lació de desfibril·ladors 
en aquells espais de la via pública que previ estudi es determinin com a prioritaris. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instal·lar prioritàriament els desfibril·ladors als centres i establiments de gestió municipal afectats pel Decret 
82/2010 ja siguin obligats (determinats pel decret) o recomanats (no afectats pel decret però recomanats pel tipus d’activitat o 
usuaris), seguint inicialment els informes existents del servei de protecció civil i dotar-los tant de la tramitació de registre, 
acreditació, determinació del professional sanitari de referència, com de la formació de les persones que els han d’utilitzar. 
Igualment, fer les previsions necessàries per a complir amb els manteniments obligatoris dels aparells i els seus complements 
(pegats, bateries, vitrines, senyalització, etc.). Fer complir el decret pel que fa als mitjans mínims sanitaris adients i/o 
obligatoris en les activitats que se celebrin a la via pública. Realitzar un estudi d’idoneïtat en la instal·lació dels desfibril·ladors 
a la via pública i instal·lar a les zones que així es determini. Totes aquestes accions seran supervisades pel servei de salut 
comunitària en col·laboració amb el servei de protecció civil. 
 
SEGON.- Sol·licitar des d’aquest Ajuntament a les diverses Administracions amb equipaments i instal·lacions en la nostra 
ciutat que instal·lin aparells desfibril·ladors en els mateixos. 
 
TERCER.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa, o persona en qui delegui, per a 
instar la col·laboració i suport de les diverses administracions públiques per tal de facilitar el desplegament del procés de 
provisió i instal·lació de desfibril·ladors en els espais que es determinin 
 
QUART.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa, o persona en qui delegui, per a 
signar la documentació necessària per a l’execució d’aquests acords. 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Accions:  
 
Aquest projecte està acabat i en funcionament. S'han disposat desfibril·ladors en 17 equipaments municipals i en 10 
vehicles de la Policia Municipal, i a més s'ha donat la formació pertinent a tot el personal involucrat. 
 
(Nota incorporada el 10.06.2014) 
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FITXA NÚM.    067 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.01.31 3 mesos 
Presentada pel Grup municipal PPC per a la creació d’una comissió d’estudi per 
valorar l’evolució de les tarifes dels aparcaments soterrats i possibles mesures per 
possibilitar una moderació dels preus. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Analitzar, en el marc de la comissió política de mobilitat en un termini màxim de tres mesos, l’evolució de les tarifes 
dels aparcaments públics soterrats des que es va iniciar l’aplicació del fraccionament de les tarifes en règim de rotació horària 
per minut de temps d’estada i també per valorar possibles mesures per tal de possibilitar una moderació dels preus que en 
resulten del fraccionament de les tarifes per minuts, així com per articular tarifes especials per caps de setmana, festius i 
estades nocturnes. 
 
SEGON.- Demanar la col·laboració de les concessionàries quan la comissió ho consideri necessari, i traslladar posteriorment 
els resultats de l’estudi per tal d’arribar als acords que siguin necessaris per la seva aplicació. 
 
TERCER.- Facultar a l’Il.lm Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per l’execució dels acords anteriors. 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Nota del servei – maig 2017: 
 
En el marc de la Comissió Política de Mobilitat es va fer trasllat de l’estudi econòmic realitzat i es va adoptar formalment el 
compromís de traslladar aquesta mateixa voluntat de moderar els preus als aparcaments públics en règim de concessió. En 
conseqüència les tarifes estan congelades des de fa uns anys. 
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FITXA NÚM.    068 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.01.31 No especificat 
Proposta de Resolució presentada pel Grup municipal CiU sobre la promoció de la 
masoveria urbana. 

 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Donar suport a la iniciativa d’establir un marc de col·laboració amb la Cambra de la Propietat i altres agents del 
sector immobiliari, que permeti incorporar el Col·legi oficial d’arquitectes i aparelladors (diagnosi tècnica i certificació 
energètica); amb el Gremi de constructors i amb el gremi d'instal·ladors (assessorament, cessió de tecnologia i material de 
construcció); per desenvolupar una acció (prova pilot) mancomunada de rehabilitació, manteniment i certificació del parc 
d'habitatges antic, i de foment d’ús social del parc d’habitatges buit en la modalitat de masoveria urbana. 
 
SEGON.- Una vegada avaluada conjuntament amb els Grups polítics Municipals aquesta experiència mancomunada, amb les 
adaptacions pertinents caldrà promoure una campanya de difusió del sistema d’ús d’habitatge en la modalitat de masoveria 
urbana i iniciar una campanya de captació d’habitatges per incloure’ls en aquesta línia de masoveria urbana i així poder-los 
oferir a la ciutadania. 
 
 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

iniciats contactes des del mes de gener de 2013 amb Cambra de la Propietat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

86 

FITXA NÚM.    069 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.01.31 trimestre 
Proposta de Resolució presentada pel Grup municipal CiU relativa a mesures 
sobre la nova ciutadania i la seva participació. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Convocar aquest trimestre el Fòrum de ciutadania, tal com ja està planificat, per tal de treballar de manera conjunta 
els diferents temes relacionats amb la situació de crisi econòmica i social, que afecta a tota la ciutadania (autòctons i població 
immigrada), amb l’objectiu bàsic d’enfortir la cohesió social, la convivència, l’ús de l’espai públic, el reforç del teixit associatiu i 
la col·laboració de les entitats de la ciutat. És a dir, promoure nous espais de cooperació (Fòrum de Ciutadania) per enfortir el 
capital social (el treball en xarxa del conjunt d’entitats), i reforçar el compromís social. 
 
SEGON.- Presentar en el marc d’aquesta convocatòria els treballs d’avaluació més significatius (d’acord amb el nou marc de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social) i posar les bases per establir el nou full de ruta, d’acord amb els nous indicadors, les 
noves necessitats i les noves prioritats, establint les formes de participació més adients als nous temps i nous reptes. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Convocat el 19 de març de 103 el Fòrum de la Ciutadania. 
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FITXA NÚM.    070 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.01.31 No especificat 
Proposta de Resolució presentada pel Grup municipal CiU per reclamar a l’Estat 
Espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a Catalunya per al 2013, 
passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és 
admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les 
Comunitats Autònomes i les administracions locals. 
 
SEGON.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels quals són de la Generalitat de 
Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, Aixa com també retalli la despesa militar i, concretament, en la 
compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans 
són els veritables prestadors de serveis a les persones. 
 
TERCER.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al 
President del Govern espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

88 

FITXA NÚM.    071 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.01.31 No especificat 

Proposta de Resolució presentada pels Grups municipals PSC i ICV-EUiA , 
reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats per la Generalitat de 
Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis 
socials i atenció a la dependència. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla de retorn del deute acumulat 
amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions i contactes, assegurant el cobrament periòdic de les 
mateixes. 
 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que eixugui el deute que manté amb les administracions locals 
catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social català. 
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inici de forma immediata gestions amb els bancs per garantir 
l’accés a línies de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament. 
 
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que assumeixi els costos financers de les entitats del Tercer Sector 
derivats de retards en el pagaments de les subvencions i contractes. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per 
part de les administracions públiques catalanes. 
 
SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones 
amb les entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya a provada per unanimitat dels grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector 
Social mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries a les mesures contemplades al 
mateix. 
 
VUITÈ.- Traslladar a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració General de l'Estat la preocupació expressada en el 
Consell de Benestar Social de Terrassa sobre les dificultats de continuïtat d'entitats socials i centres especials de treball arran 
de les reduccions en les subvencions i programes, així com els reiterats incompliments en els pagaments pendents. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a :  la Generalitat de Catalunya i a l'Administració General de l'Estat . 
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FITXA NÚM.    072 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.01.31 No especificat. 
Tots els grups : per a l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al 
document de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya sobre els valors 
socials del fet casteller 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al document de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya sobre els valors socials del 
fet casteller, que s’adjunta. 
 
SEGON. - Notificar l’acord adoptat a les colles castelleres locals i a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa. 
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FITXA NÚM.    073 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.02.28 No especificat 
Presentada pels PSC, del PPC i d’ICV-EUiA , rebutjant l’anunciat tancament de 
l’escola de Can Montllor i reclamant la construcció d’equipaments educatius a 
Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Rebutjar l’anunci, per part de la Generalitat de Catalunya, del tancament de l’Escola de Can Montllor i mostrar la 
nostra solidaritat amb el conjunt de la comunitat educativa d’aquesta escola, i demanar al Govern de la Generalitat i a la 
Conselleria d’Ensenyament que revoquin la seva decisió i que avancin en la construcció de l’escola en el lloc inicialment 
previst. 
 
SEGON.- Reiterar la instància feta al Govern de la Generalitat amb anterioritat per acord unànim d’aquest Ple Municipal en el 
sentit de que prengui els acords de govern imprescindibles pel finançament i posterior licitació i execució de les obres de 
l’Institut Aimerigues, de l’Institut de Can Roca i de l’Escola Sala i Badrines, actualment en ubicacions provisionals. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Escolars dels centres afectats i a la comunitat educativa de Terrassa 
a través del Consell Escolar Municipal. 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, enviat per correu electrònic al Joan Coma Ainsa.  
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FITXA NÚM.    074 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.02.28 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, de suport a la comunitat de persones 
sordes de Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Estudiar l’estat del local cedit a l’Associació de Persones Sordes de Terrassa i procedir a les actuacions que es 
derivin de l’ esmentada anàlisi. 
 
SEGON.- En la línia de continuar en la política de fer una ciutat accessible per a tothom, l’Ajuntament de Terrassa procurarà 
que l’entitat disposi d’una persona oïdora (mediadora) que sàpiga la llengua dels signes i que pugui fer de pont entre 
l’Associació, les diferents Administracions i la societat per tal de suprimir les barreres de comunicació existents entre les 
persones sordes, i les persones oïdores desconeixedores de la LSC i permetre l’accés de les primeres a la informació i la 
comunicació en la seva pròpia llengua. A tal efecte, l’Ajuntament de Terrassa proposarà a la Generalitat de Catalunya 
(administració competent en el tema) i a la Diputació de Barcelona (administració al servei dels municipis) buscar vies 
conjuntes de finançament per tal de donar resposta a les necessitats de les persones sordes de Terrassa. 
 
TERCER.- Sensibilitzar els ciutadans de Terrassa sobre la problemàtica de les persones sordes a través dels mitjans de 
comunicació dels que l’Ajuntament disposa. 
 
QUART.- Visualitzar a través de la imatge del símbol de l’orella col·locada en llocs destacats, els Serveis Municipals d’Atenció 
Ciutadana on es pugui atendre les persones sordes amb la llengua dels signes. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Acció 1. Al local cedit a l'Associació Persones Sordes s'ha reparat la instal·lació elèctrica i desguàs del wc, i està prevista 
una actuació contra humitats.  
 
Acció 2. Al setembre 2013, la Generalitat ha contestat que no té disponibilitat pressupostària per a que l'Associació disposi 
d'una persona oïdora (mediadora), i aquesta resposta ja s'ha posat en coneixement de l'Entitat.  
 
Acció 3. L'Associació participa activament a la Comissió d'Accessibilitat i per conveni amb la Diputació el municipi disposa 
dels serveis d'interpretació per atendre persones sordes.  
 
Acció 4. Realitzades campanyes de sensibilització a medis locals i Opis sobre la realitat de persones amb discapacitats, 
incloent-hi les auditives. 
 
 Acció 5. Prevista la formació de personal d'Atenció Ciutadana a Oficina Pça. Didó en llengua de signes i senyalització 
corresponent amb el símbol de l'orella. 
 
(Nota incorporada en data 10.06.2014) 
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FITXA NÚM.    075 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.02.28 No especificat 
Presentada pel PSC, sobre la regeneració democràtica i la lluita contra la 
corrupció. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Convidar al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a treballar de la mà i amb el màxim 
consens possible per aconseguir la major celeritat en la tramitació de la Llei Transparència i la Llei Electoral, a fi que puguin 
ser aprovades abans de finalitzar l’any 2013, així com en les pràctiques concretes per millorar la qualitat democràtica, per 
regenera la gestió pública, i per eradicar la corrupció. 
 
SEGON.- Reclamem que la llei de transparència o la llei electoral han d’incloure que tots els partits hagin de celebrar 
primàries per escollir els seus candidats per completar aquest exercici de transparència i de regeneració democràtica, per 
restablir la confiança de la ciutadania envers la política i els seus representants. 
 
TERCER.- Instar a totes les forces polítiques a consensuar i acordar que la Llei electoral, en la seva integritat, sigui la que 
regeixi les properes eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a :  la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya; i a l’Associació Catalana de Municipis, i  la Federació de Municipis de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    76 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.02.28 No especificat 
Presentada pel PSC, en rebuig de la reforma de l’administració local plantejada pel 
govern del Partit Popular. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a la reforma de l’administració local que planteja el Govern de l’Estat ja que representa 
un atac sense precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la privatització dels serveis públics. 
 
SEGON.- Reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes i prestadora de 
serveis públics de proximitat i de qualitat. 
 
TERCER.- Apostar per una nova estructura de l’administració local que eviti duplicitats, permeti l’estalvi sense pèrdua 
d’eficiència i estableixi quines són les competències municipals i en garanteixi el seu correcte funcionament i finançament. 
 
QUART.- Instar al Govern de l’Estat a que retiri l’actual esborrany d’avantprojecte i que escolti les reivindicacions històriques 
de les entitats municipalistes i que resolgui de manera definitiva el finançament local per tal de garantir l’accés als serveis 
públics a tota la ciutadania i la continuïtat de l’estat del benestar que s’ha assolit durant els més de 30 anys de democràcia i al 
qual han contribuït de forma destacada els ajuntaments. 
 
CINQUÈ.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves competències exclusives en règim local i 
que tramiti de manera urgent la nova Llei de Governs locals i Hisendes locals catalanes que blindin els municipis catalans 
contra aquest atac de la nostra autonomia que planteja l’avantprojecte amb el que treballa el govern de l’Estat, i en garanteixi 
el seu finançament, a més d’assumir el compromís ferm de liquidar el deute pendent amb els ajuntaments. 
 
SISÈ.- Fer una crida a la mobilització del municipalisme i de la societat per defensar la democràcia local y els serveis de 
benestar que presten les administracions locals. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Govern de la Generalitat de Catalunya; 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
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FITXA NÚM.    077 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.03.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en defensa del model de comerç propi de 
Catalunya i de suport a la proposició de llei d’horaris comercials presentada al 
Parlament de Catalunya. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Demanar al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la competència exclusiva de 
la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç (art. 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), tot retirant el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat davant el TC contra la llei catalana. 
 
SEGON.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya , a seguir treballant per fer front a la situació del comerç, amb 
l’objectiu de crear nous llocs de treballs i reactivar l’activitat comercial de barris i ciutats, i fer-ho amb un treball conjunt amb 
les associacions de comerciants i els municipis catalans. 
 
TERCER.- Donar ple suport a la tramitació de la Llei d’horaris comercials pel procediment d’urgència extraordinària, per tal de 
preservar el model català i bloquejar les ingerències estatals, així com també al recurs d'inconstitucionalitat que presentarà el 
Govern de la Generalitat contra el Reial Decret-Llei d'horaris comercials del govern espanyol. 
 
QUART.- Donar trasllat de la present moció al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de  
Catalunya, a la “Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad”, així com a les associacions 
de comerciants de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de  Catalunya, a la “Secretaria de 
Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad”, a la FACT. 
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FITXA NÚM.    078 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.03.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, per la realització d’una consulta a la 
ciutadania catalana per decidir el seu futur. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat, per tal de possibilitar la celebració 
d’una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur. 
 
SEGON.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i al Govern espanyol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Notificat a: Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
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FITXA NÚM.    079 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.03.27 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , a favor de la prevenció de residus, de 
la reivindicació del sistema de devolució, dipòsit i retorn (SDDR), i de la reclamació 
a Ecoembes d’un preu just per retribuir les recollides selectives dels ens locals. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a la possible  rebaixa  a l’entorn d’un 10 %  de les retribucions d’Ecoembes als ens 
locals  per a la recollida, transport i selecció d’envasos i d’embalatges. 
 
SEGON.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui  el conveni vigent amb Ecoembes, si cal 5 anys 
més, mentre dissenya amb la  cooperació local un nou model de conveni. 
 
TERCER.- Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que encapçalin la petició de la pròrroga de l’actual conveni vigent amb 
Ecoembes. La voluntat del món local és treballar junts amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta 
alternativa. 
 
QUART.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que faciliti les dades d’avaluació de compliment d’objectius 
del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012). 
CINQUÈ.- Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) 
s’incorporin nous objectius de prevenció, tenint en compte un nou model de conveni amb els Sistemes Integrats de Gestió 
(SIG). 
 
SISÈ.- Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tinguin un paper actiu en la defensa dels interessos dels municipis i la 
ciutadania respecte a la cobertura de les despeses de les recollides subjectes al principi de la responsabilitat del productor. 
 
SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que permeti implantar a Catalunya el Sistema de 
Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR),  així com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la prevenció del 
sobreenvasat. 
 
VUITÈ.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que promogui l’Observatori d’envasos i embalatges, amb la 
participació activa de tots els implicats, per fomentar la prevenció i el reciclatge. 
 
NOVÈ.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb el món local donant suport tècnic per elaborar 
i promoure els Plans locals de Prevenció en matèria de generació de residus. 
 
DESÈ.- Obrir la participació a experts, sectors implicats i entitats socials entorn el model i el debat, amb l’objectiu 
d’aconseguir una millora en la prevenció i en la generació de residus. 
 
ONZÈ.- Donar trasllat dels presents acords a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, 
a l’ACM , als grups de l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna. 
 
 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a: l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la GC, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a l’ACM , als grups de l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa 
Retorna. 
 
En data 20 setembre 2013 s’ha aprovat l’adhesió al nou conveni, que no incorpora la rebaixa inicialment plantejada. 
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FITXA NÚM.    080 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.03.27  
Presentada pel Grup municipal del PSC, davant l’impagament de la despesa 
farmacèutica. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a la convocatòria immediata d’aquesta mesa per arribar al més aviat possible a 
una proposta consensuada d’estructura de finançament del sistema, que fixi les prioritats i distribueixi els recursos de manera 
equilibrada entre tots els actors implicats. 
 
SEGON.- Alhora demanar al Govern de l'Estat amb càrrec al FLA, Fons de Liquiditat autonòmica, una partida finalista 
suficient per a fer front amb caràcter immediat els pagaments pendents. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la FMC i l’ ACM, a les entitats socials i ONG del municipi i als mitjans de comunicació locals. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Conseller de Salut de la GC, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i l’ ACM, enviat per 
correu electrònica a Bartolomé Agudo (Entitats Locals), Anna Graells (Solidaritat i Cooperació), Montserrat Prat (Premsa) i 
Albert Montcada. 
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FITXA NÚM.    081 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.04.25  
Presentada pel  PSC i d’ICV-EUiA , relativa a la gestió de l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana en cas de transmissions realitzades 
amb motiu de dació en pagament o execució hipotecària de l’habitatge habitual. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Demanar al Govern de l’Estat la modificació de la regulació legal de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, en el sentit que en les transmissions realitzades amb motiu de dació en pagament o execució 
hipotecària de l’habitatge habitual i en els supòsits i amb els requisits que es determinin, tingui la consideració de subjecte 
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de 
les obligacions tributàries satisfetes. 
 
SEGON.- Mentre no es desenvolupi la modificació legislativa indicada en l’apartat Primer, RECONÈIXER EL DRET a rebre un 
ajut social compensatori a totes aquelles famílies afectades per la liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), originada per una execució hipotecaria amb pèrdua del seu habitatge habitual o 
una dació en pagament d’aquest habitatge a una entitat financera en seu de procediment d’execució o liquidació hipotecària, i 
que comporti situar a la família en una situació social susceptible d’ajut, segons els paràmetres establerts en la següent 
instrucció de servei, que conté les normes a aplicar en la tramitació i gestió dels ajuts econòmics de caràcter excepcional, 
destinats a la cobertura del pagament de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en els 
casos de transmissions per execucions hipotecàries i dacions en pagament respecte d’habitatge habitual de les famílies 
afectades: 
 
INSTRUCCIÓ DE SERVEIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER A 
2013, DESTINATS A LA COBERTURA DEL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA DERIVAT D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES I DACIONS EN PAGAMENT DE 
L’HABITATGE HABITUAL 
 
A)  Objectius: 
 
- Aplicar el què preveu el pacte anticrisi signat en data 21 de juliol de 2009, en el sentit que una de les 42 accions aprovades 
com a mesures de xoc davant la situació de crisis econòmica sigui la de crear  uns ajuts econòmics de caràcter extraordinari 
destinats a la cobertura del pagament d’impostos, en concret pel què fa a l’impost de Plusvàlua derivat de la transmissió per 
execució hipotecària o dació en pagament. 
- Establir un procediment específic que concreti la forma d’atorgament de l’ajut. 
 
B)  Àmbit d’aplicació 
 
El present procediment serà d’aplicació a qualsevol sol•licitud d’ajut econòmic sobre l’impost de Plusvàlua, en els supòsits 
previstos en aquest protocol 
 
C)  Procediment 
 
Descripció: Ajut destinat al pagament de la Plusvàlua meritada a conseqüència de procediments d’execució hipotecària o de 
dació en pagament de deute, que afectin l’habitatge habitual de persones / famílies, quan no hi puguin fer front. 
Import: L’import de l’ajut s’establirà en funció dels ingressos de la persona o família i tenint en compte les taules que 
s’annexen. 
Període: Aquests ajuts s’estableixen de forma excepcional per l’any 2013. 
 
Documentació: 
- Autorització signada per tal de poder consultar a l’Agència Tributària les dades fiscals vigents. 
- Justificació de la situació econòmica actual  amb aportació de justificants d’ingressos, extractes de comptes, certificat d’atur, 
etc. 
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Requisits: 
 
- L’immoble afectat pel procediment d’execució hipotecària o dació en pagament havia de ser l’habitatge habitual de la família.  
- El/la sol·licitant haurà de ser el subjecte passiu del tribut/ obligat al pagament. 
- El/la sol·licitant, ni cap dels membres de la seva unitat familiar,  no podrà ser titular d’altres immobles. 
- Si el/la sol·licitant té deutes pendents amb l’Ajuntament, haurà d’adoptar un compromís de pagament de la resta en forma de 
fraccionament. 
Lloc de presentació: Oficines d’atenció ciutadana, centres de serveis socials municipals i serveis de Gestió tributària i 
Recaptació 
 
D) Taula de cobertures dels ajuts: 
 
S’aplicaran els ajuts a les persones que hagin obtingut durant l’exercici 2012 uns ingressos anuals iguals o inferiors als que 
s’estableixen en el següent quadre.     
                   
Residents Cobertura 100%       Coberura 75% Cobertura 50%            Cobertura 25% 
                  Límit renda         Límit renda                    Límit renda                   Límit renda 
1                   8.979,60          9.428,58                    9.877,56                     10.326,54 
2                 15.265,32         16.028,59                  16.791,85                      17.555,12 
3 o més                 17.959,20         18.857,16                  19.755,12                      20.653,08 
 
Es pren com a referència el Salari Mínim Interprofessional que per al 2012 ha estat de 9.034,20 € anuals. 
 
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents / unitats familiars que, superant els límits previstos en el quadre 
anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, es podrà, de forma justificada i 
excepcional, atorgar el present ajut. 
 
E)   Protocol de Tramitació 
 
1. Oficines d’atenció ciutadana 
 
Les Oficines d’Atenció Ciutadana un cop valorin que la persona pot ser susceptible de percebre aquests ajuts i que reuneix 
els requisits caldrà que recullin la següent documentació: 
a) Instància de sol·licitud 
b) Full d’autorització per demanar les dades a Hisenda complimentada per totes les persones residents en l’habitatge 
c) Justificació de la situació econòmica si ha variat respecte les dades de renda disponibles (atur, extractes bancaris....) 
Un cop recollida la documentació es trametrà al servei de recaptació. 
 
2. Serveis Socials 
 
Els centres de serveis socials un cop valorin que la persona pot ser susceptible de percebre aquests ajuts i que reuneix els 
requisits caldrà que reculli la següent documentació: 
a) Instància de sol·licitud 
b) Full d’autorització per demanar les dades a Hisenda complimentada per totes les persones residents en l’habitatge. 
c) Justificació de la situació econòmica si ha variat respecte les dades de renda disponibles (atur, extractes bancaris....) 
Un cop valorada la situació es comunicarà al servei de recaptació els noms i cognoms de la persona i el DNI. La 
documentació recollida es guardarà a l’expedient de la persona. 
 
3. Servei de recaptació 
 
El servei de recaptació realitzarà les següents  accions: 
 
a) Trametrà les dades a Hisenda per obtenir les dades econòmiques de la persona 
b) A partir de la resposta d’hisenda farà el càlcul d’acord amb la taula de cobertures establerta 
c) Aprovarà o denegarà l’ajut segons els barems establerts 
d) Els casos complexos s’analitzaran conjuntament amb serveis socials 
F)  Aspectes importants a tenir en compte: 
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1. La sol·licitud serà denegada si en l’autorització per a la consulta de dades a Hisenda no hi consten tots els membres de la 
unitat familiar. 
 
2. Si la situació econòmica ha variat respecte la del 2012, cal que s’aportin dades dels ingressos complets de l’any. Per 
exemple: si s’està a l’atur des del mes de juny de 2012, cal que es justifiquin els ingressos obtinguts fins aquella data. Si 
només s’aporten dades parcials es tindrà en compte el nivell de renda de 2012 obtingut d’Hisenda. 
 
 
TERCER.- Comunicar l’acord primer al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la FEMP i als diferents grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, fer trasllat del conjunt d’acords adoptats als serveis municipals per a la seva 
efectivitat pel que respecta al que ha estat determinat a l’acord segon, i fer-los públics mitjançant la seu electrònica municipal. 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentades les notificacions i comunicacions per part del servei gestor municipal. 
Es tramiten les sol·licituds d’ajut econòmic previstos. 
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FITXA NÚM.    082 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.04.25 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, demanant la reducció de l’IVA en 
relació a les activitats econòmiques vinculades a la pràctica esportiva. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
ÚNIC.- Demanar al govern estatal que es replantegi i redueixi el coeficient de l' Impost sobre el Valor Afegit pel que tributen 
les activitats econòmiques en la pràctica de l'esport: gimnasos, clubs esportius, equips diversos, etc., que actualment és 
l'ordinari, del 21%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i 
del Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    083 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.04.25 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , en suport a la Renda Garantida de 
Ciutadania i a la Iniciativa Legislativa Popular que sol·licita la seva creació per llei. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Donar suport a la demanda formulada per diferents organitzacions socials del nostre país per tal que s’elabori una 
llei que tingui per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania que, d’acord amb l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia, 
asseguri els mínims d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es puguin trobar en situació 
de pobresa. 
 
SEGON.- Recolzar la Iniciativa Legislativa Popular per la creació d’una Renda Garantida de Ciutadania que ha estat admesa 
a tràmit pel Parlament de Catalunya i donar suport a les organitzacions socials que la promouen per tal que aquesta iniciativa 
tingui difusió a la nostra ciutat i es pugui facilitar el procés de recollida de signatures. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de 
la ILP i a les entitats de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a : als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, entitats adherides ILP. 
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FITXA NÚM.    084 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.04.25  Presentada pel PSC, en reconeixement de l’habitatge com a dret social. 

 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Manifestar la nostra defensa de l’ interès general davant els interessos particulars, contràriament a la submissió del 
Govern central als dictàmens de la banca. 
 
SEGON.- Instar el Govern central a reformar la Llei Hipotecària, així com la dació en pagament com a última solució en el cas 
de pèrdua de l’habitatge habitual, exigint la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així 
com els interessos de demora del deute. 
 
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a fer una llei de segona oportunitat per a les persones i de lluita contra el sobre 
endeutament, que pot suposar no només una solució personal per als que es trobin en una situació que la fa necessària, sinó 
també una solució social. 
 
QUART.- Instar el Govern català a legislar reconeixent la funció social de l’habitatge, per tal de garantir-lo com a dret social: 
amb mesures com ara l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges en processos de desnonament hipotecari a Catalunya en el 
cas d’entitats financeres, en els casos d’emergència social; i garantir que es pugui disposar dels habitatges que estiguin en 
procés de desnonament com a habitatges habituals i permanents durant un període de tres anys, i fomentar el lloguer social,  
posant l'estoc d'habitatges buits de Catalunya pertanyents a entitats bancàries en lloguer,  a tal fi haurà de crear un registre 
d'habitatges deshabitats, del que s'exclouen residències secundàries, les d'esbarjo i les d'ús turístic, amb subvencions que 
haurà de recollir el Pla de Habitatge, articulant un règim disciplinari per a les entitats bancàries i immobiliàries, que no destinin 
a l'arrendament el seu estoc buit residencial. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern  de la Generalitat a crear, el més aviat possible,  el Fons Social d’Habitatges de Catalunya, a partir 
de parc privat desocupat, en àrees amb demanda residencial forta i acreditada principalment els que han quedat en mans de 
bancs i caixes intervingudes i reclamar al Ministerio de Fomento que cedeixi l’administració d’aquesta habitatges a la 
Generalitat de Catalunya . Aquest Fons s’haurà de gestionar concertadament entre la pròpia Generalitat, les administracions 
locals i entitats socials. 
 
SISÈ.- Impulsar les modificacions legislatives necessàries per tal que, amb caràcter d’urgència,  es recuperin les 
determinacions dels apartats 6 i 7 de l’article 42  de la llei catalana 18/2007 de 28 de novembre, corresponents a les  mesures  
de foment, requeriment previs a les entitats propietàries i –en el seu cas- de lloguer forçós  per garantir l’ocupació efectiva 
dels habitatges  buits de forma injustificada,  per tal que compleixin amb la seva funció social. 
 
SETÈ.- Instar el Govern i el Parlament de Catalunya a articular un nou tribut als bancs, promotors i altres entitats jurídiques 
que tinguis pisos buits, amb l’objectiu d’evitar la desocupació permanent d’habitatges i incentivar el mercat de lloguer. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als 
grups parlamentaris del Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades  i a les associacions de veïns de la ciutat. 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del 
Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, a les entitats socials locals enviat per correu electrònica a Maria Correa (programes i politiques socials d'habitatge). 
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FITXA NÚM.    085 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.04.25  Presentada pel  PSC, en relació a la jubilació anticipada. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Sol·licitar que sigui derogat aquest Reial Decret Llei 5/2013 per recuperar el consens polític i social del Pacte de 
Toledo. 
 
SEGON.- Instar el Govern central a dialogar per buscar el màxim consens possible entre sindicats, empresaris i partits polítics 
sobre l’edat i les condicions específiques per a jubilar-se de forma anticipada. 
 
TERCER.- Denunciar la condemna a la misèria que suposa aquesta reforma per a les persones majors de 55 anys que es 
prejubilin. Una reforma que comportarà més patiment i incertesa per a molts treballadors i treballadores que, de sobte, han 
vist com les seves expectatives per jubilar-se s’han endarrerit dos anys. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la FEMP, a la FMC i a l’ACM. 
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FITXA NÚM.    086 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.04.25 No especificat 
Presentada pels PSC, de CiU i d’ICV-EUiA , en defensa del model actual 
d’immersió lingüística a l’escola. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Recolzar el recurs a la sentència del TSJC perquè considerem que l’actual model d’immersió lingüística a l’escola 
ha demostrat el seu èxit i garanteix la convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola. 
 
SEGON.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, agents educatius 
i partits polítics contra aquesta sentència. 
 
TERCER.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i 
socialment acceptat. 
 
QUART.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament positius per l’educació del nostre 
país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà. 
 
CINQUÈ.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i per dur a terme les 
accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola catalana. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; 
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a: President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’ACM, i de la FMC.   
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FITXA NÚM.    087 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.05.30 No especificat 
Presentada pel Grup municipal del PSC, en relació a la defensa del dret a la lliure 
decisió de les dones. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Terrassa reconeix el dret a una maternitat  lliurement decidida, que implica, entre altres 
coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada. 
 
SEGON.- El Ple de l’Ajuntament de Terrassa recorda al Govern d’Espanya l’aconfessionalitat proclamada en la  Constitució i, 
en aquest sentit, rebutja qualsevol ingerència en el dret a una  maternitat lliurement decidida. 
 
TERCER.- El Ple de  l’Ajuntament de Terrassa es  mostra contrari a la reforma anunciada de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs anunciada pel ministre Gallardón i rebutja la 
regressió que això suposaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
No conté cap actuació específica a realitzar. 
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FITXA NÚM.    088 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.05.30 No especificat 
Presentada pels Grups pel  PSC i d’ICV-EUiA,  demanant la continuïtat del 
finançament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformes 2013, en especial aquelles que impacten en 
la qualitat de vida de les persones, i en aquest cas, específicament, de les persones depenents.  
 
SEGON.- Sol·licitar al govern espanyol la rectificació de l’esmentat  Plan Nacional i la derogació del Reial Decret Llei 20/2012, 
en tots dos casos pel que fa referència  a la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a Persones en 
Situació de Dependència. Cal exigir al Govern central que mantingui, i si s’escau incrementi, l’aportació pressupostària 
d’atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest no només és i ha de seguir sent un servei bàsic, subjectiu 
i universal de la cartera dels serveis socials municipals, sinó que a més s’ha demostrat que és un sector que genera ocupació 
de qualitat i no deslocalitzable. 
 
TERCER.- Exigir al Govern de la Generalitat que executi les bestretes compromeses en el contracte programa vigent, 
relacionades amb l’atenció a les persones depenents. 
 
QUART.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions compensatòries amb caràcter d’urgència per a què 
entitats socials i administracions locals puguin garantir l’atenció de les persones depenents. 
 
CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert desenvolupament del Sistema Català d’Autonomia 
i Atenció a la Dependència (SCAAD), incorporant el desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal, 
prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.  
 
SISÈ.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de pagament acordats legalment amb les 
entitats i els governs locals.  
 
SETÈ.- Sol·licitar als govern espanyol i català la recerca de vies alternatives per fer sostenible el sistema estatal d’atenció a la 
dependència, vies que no haurien de passar pel retall de prestacions i serveis sinó per un nou sistema de finançament basat 
en una reforma dels sistema fiscal espanyol que incrementi la seva progressivitat i faciliti una lluita eficaç contra el frau fiscal 
 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la FMC, a l’ ACM i als 
ajuntaments de les comarques de Barcelona. 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a: al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la FMC, a l’ ACM i als ajuntaments de les comarques de 
Barcelona. 
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FITXA NÚM.    089 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.05.30 2013 
Presentada pel Grup municipal del PPC, proposant l’elaboració d’un Pla Estratègic 
del Comerç de Terrassa. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Elaborar durant aquest any 2013, amb el consens del sector local del comerç, i si aquesta és la voluntat de 
consens del Plenari del Consell Municipal de Comerç i Turisme, un Pla Estratègic del Comerç de Terrassa. 
 
SEGON.- Reforçar i impulsar els mecanismes de participació ciutadana respecte l’àmbit del comerç local, dotant d’una major 
funcionalitat i operativitat al Consell Consultiu de Comerç.  
 
TERCER.- Facultar a l’Il·lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per  l’execució dels acords anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Nota aportada pel Servei en data 11 de juny de 2015: 
 
Aquesta resolució es va portar a la comissió permanent de comerç del 14 de juny del 2013 on textualment segons 
consta en l’acta “es proposa deixar en suspens la redacció del pla estratègic i treballar en la reformulació d’aquest 
Consell Consultiu junt als altres partits polítics, pensant quin és l’espai comú que ha d’abarcar el Consell, ja que 
potser ha d’incorporar altres àmbits i no només el comerç i el turisme. També proposa seguir treballant en l’àmbit de 
la comissió permanent fins que estigui elaborat el nou reglament del Consell.  No es produeixen més intervencions 
en aquests sentit i els assistents mostren el seu acord a ambdues propostes“. 
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FITXA NÚM.    090 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.05.30 No especificat 
Presentada pel Grup del PPC, proposant la millora i reforç de la senyalització 
relativa a la prohibició de circulació de vehicles privats a la Rambla d’Egara. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-Millorar i reforçar la senyalització relativa a la prohibició de circulació de vehicles privats a la Rambla d’Ègara, 
traslladant la proposta de millora i reforç de l’ esmentada senyalització a la propera reunió de la Comissió Política de Mobilitat.  
   
SEGON.-Facultar l’Il·lm. Senyor Alcalde-president de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la documentació 
necessària per a l’execució de l’acord anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
Nota del servei – maig 2017: 
 
En data 27/04/2014 es va modificar la senyalització que prohibeix la circulació de vehicles no autoritzats per la Rambla 
d’Egara, ampliant la informació dels vehicles amb restricció de circulació. 
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FITXA NÚM.    091 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.05.30 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a l’execució del projecte d’accés 
a la zona del Parc de la Llar. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Executar amb la màxima rapidesa el projecte d’accés a la zona del Parc de la Llar d’acord amb els compromisos 
adoptats per l’Equip de Govern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

La “Memòria valorada de les obres d’accés provisional al Parc de la Llar” es va aprovar definitivament el data 26 de juliol de 
2013. El document definia les obres necessàries per la creació d’un accés provisional al Parc de la Llar, mitjançant la 
construcció d’un ramal que permeti el canvi de sentit just al nord de l’àmbit comercial. Aquest nou tram consisteix en una 
calçada de curta longitud entre l’inici del ramal d’accés a l’autopista C-58, sentit Barcelona, i l’entrega del carrer Saturn a 
l’avinguda del Vallès.  

 

Les obres definides en aquesta memòria valorada es van adjudicar, en data 06 d’agost de 2013, a l’empresa 
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL (ISEOVA), per un import de vint mil nou-cents tretze euros 
amb setanta cèntims (20.913,70€) (sense IVA) i de vint-i-cinc mil tres-cents cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(25.305,58€) (amb IVA). 
 
La recepció de les obres es signava en data 13 de desembre de 2013. 
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FITXA NÚM.    092 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.05.30 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en contra del secessionisme lingüístic en la 
llengua catalana. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Terrassa esdevingui actor actiu en la defensa de la unitat de la llengua catalana a tots els 
territoris que la tenen com a llengua pròpia. 
 
SEGON.- Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves a la ciutadania dels diferents territoris dels països de parla 
catalana a poder viure en la seva llengua pròpia amb normalitat. 
 
TERCER.- Donar suport a les entitats i als grups de la nostra ciutat que treballen a favor de la plena normalització en l’ús 
social de la llengua, i de la seva unitat arreu dels territoris de parla catalana, i alhora, facilitar-ne la realització en allò que 
depengui de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
QUART.- Traslladar els continguts d’aquesta proposta de resolució als governs de Catalunya, les Illes Balears, el País 
Valencià, i als seus respectius parlaments, així com també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, 
Obra Cultural Balear, Iniciativa Cultural de la Franja i Plataforma per la Llengua. 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a:  als governs de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments, així com també a 
les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear, Iniciativa Cultural de la Franja i 
Plataforma per la Llengua. 
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FITXA NÚM.    093 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.06.27 No especificat 
Tots els grups : Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al Sr. 
Apolo Giménez García. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
ÚNIC.- Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al Sr. Apolo 
Giménez García i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixent a la seva trajectòria com a 
lluitador per les llibertats i com a membre destacat del moviment associatiu veïnal compromès amb els interessos col·lectius 
de Terrassa. Mèrits tots ells que queden sobradament acreditats en la documentació que integra l’expedient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
 
 
Efectuat el reconeixement honorífic aprovat. 
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FITXA NÚM.    094 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.06.27 No especificat Atorgament de subvencions a entitats per a la realització de projectes de 
cooperació al desenvolupament. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER. - Atorgar  les següents subvencions a les entitats que a continuació es relacionen, per a la realització dels projectes 
de cooperació al desenvolupament que s’especifiquen: (...) 
 
SEGON.- Aprovar la despesa per un import total de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €)  i fer càrrec de la 
mateixa a la partida 0467-91301-48902 del pressupost municipal vigent.  
 
TERCER.- S’haurà de justificar econòmicament la subvenció municipal en la quantitat estipulada en el punt primer d’aquest 
acord i, com a mínim, es justificarà documentalment el 30% d’aportació de l’entitat promotora i la contrapart. La justificació 
dels projectes subvencionats podrà efectuar-se d’acord amb el que s’estableix en l’article 74 del RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, i d’acord amb 
l’article 6.3 de les Bases específiques de subvencions 2013 es consideraran despeses elegibles en els projectes ressenyats 
més amunt i que corresponen a les entitats que tot seguit es relacionen : (...) 
 
QUART.- En l’acceptació de la subvenció l’entitat reajustarà l’import del projecte, si s’escau. La Unitat de Solidaritat i 
Cooperació Internacional verificarà documentalment l’existència de fons suficients de les entitats receptores dels ajuts per a  
poder desenvolupar el projecte subvencionat, les garanties de viabilitat  i comprometre’n el seguiment i la difusió local. També 
una vegada completat el projecte subvencionat, la justificació de les despeses, la documentació gràfica i documental, i la 
presentació de la certificació d’un tercer avaluador .   
 
CINQUÈ.-  Denegar les sol·licituds de subvenció que a continuació es relacionen, i que han estat descartades d’acord amb la 
proposta de priorització acordada en aplicació dels criteris d’avaluació ponderats per la comissió d’avaluació d’acord amb les 
bases que regeixen la convocatòria : (...) 
 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a les entitats interessades. 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

tramitades les subvencions. 
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FITXA NÚM.    095 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.06.27 No especificat 
Presentada pels Grups PSC, de CiU i d’ICV-EUiA , en relació a l’accessibilitat de la 
Comissaria de la Policia de l’Estat espanyol a Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Demanar al Ministerio del Interior que estableixi les mesures necessàries per tal que la Comissaria local de 
Terrassa sigui realment i efectiva accessible a qualsevol persona amb mobilitat reduïda. 
 
SEGON.- Demanar a tots els grups parlamentaris catalans a les Corts Generals que uneixin els seus esforços i presentin 
iniciatives parlamentàries per tal que qualsevol terrassenc o terrassenca pugui accedir a la Comissaria de Policia a Terrassa 
amb normalitat. 
 
TERCER.- Reconèixer la tasca que fan i donar suport a les entitats i grups de la nostra ciutat que treballen a favor de la plena 
normalització de la vida de les persones amb discapacitat així com la feina que porta a terme la Taula local per la discapacitat 
i la comissió d’Accessibilitat. 
 
QUART.- Traslladar els continguts d’aquesta proposta de resolució al Govern espanyol i, concretament al Ministeri d’Interior, 
així com també a tots els grups parlamentaris catalans a les Corts Generals. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a : al Govern espanyol i  a les Corts Generals. 
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FITXA NÚM.    096 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.06.27 No especificat Presentada pel Grup municipal de CiU, sobre la millora del funcionament de la 
Policia Municipal. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- L’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals realitzarà l’anàlisi, planificació de necessitats i proposta, per als propers 10 
anys que contempli de manera gradual l’increment del nombre d’efectius i la previsió dels relleus generacionals, aplicable tant 
als agents com als comandaments, per tal de garantir l’efectivitat plena de la Policia Municipal.  Aquesta planificació 
s’informarà al Consell Municipal de Seguretat. 
 
SEGON.- Confegir un  estudi sobre la segona activitat, a fi de reubicar el personal que per edat ha de ser retirat del servei al 
carrer. 
 
TERCER.- Elaborar una proposta per part de l’àrea d’Hisenda i Serveis Generals, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, 
per a la renovació progressiva de la flota de vehicles i del material d’ ús de Policia Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Efectuada comunicació interna a l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals. 
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FITXA NÚM.    097 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.06.27 No especificat 
Presentada pels Grups PSC, de CiU i d’ICV-EUiA , en relació a la possible 
supressió de l’l·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa que estableix l’avantprojecte 
de llei de Serveis Professionals. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Davant la possible supressió de l’I·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa que estableix l’avantprojecte de Llei de 
Serveis Professionals, aquest Ajuntament vol manifestar que el Col·legi d’Advocats de Terrassa amb més de vuitanta anys 
d’Història és una de les institucions en què s’estructura la societat civil terrassenca i ha desenvolupat un important paper al 
llarg de la història en defensa de l’estat de dret i dels drets humans, i especialment d’aquells col•lectius que han sofert 
violència o marginació, pel que rebutgem qualsevol supressió d’una institució que es necessària i és un valor de la nostra 
ciutat.  
 
SEGON.- Que es doni trasllat dels presents acords a l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa i a la resta d’interessats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa. 
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FITXA NÚM.    098 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.07.18 No especificat Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa a la Sra. Marta Pessarrodona i 
Artigues. 

 
 

Contingut acords adoptats 

Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Terrassa, 
en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa a la senyora Marta 
Pessarrodona i Artigues i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement a la trajectòria cultural i 
el seu compromís amb la literatura i la cultura catalana, mèrits que queden acreditats en la documentació que integra 
l’expedient. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentat. 
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FITXA NÚM.      099 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.07.18 No especificat 

A proposta de PSC, CIU, ICV-EUIA s’acorda Sol·licita a la Secretaria General de l’Esport la 
realització d’actuacions de suport a les entitats esportives sense afany de lucre, per les 
accions previstes per part de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social relatives al personal 
col·laborador de les entitats. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Reconèixer la important tasca pedagògica, educativa e integradora que desenvolupen els clubs i entitats esportives a la 
nostra ciutat, en especial, l’esport amateur, així com l’esforç de moltes persones per tal de tirar endavant, diàriament, les seves activitats 
amb infants i joves. Tanmateix, manifestar-los el nostre suport davant les inspeccions de treball. 
 
SEGON.- Demanar a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que, en el marc de les seves competències, 
continuï amb les negociacions iniciades i realitzi les següents actuacions: 
 

a. Negociar amb el Govern de l’Estat una modificació de la legislació en matèria de cotització i liquidació dels 
drets de la Seguretat Social que s’adapti a la realitat social i de funcionament i gestió de les entitats esportives 
sense ànim de lucre en la promoció de les activitats del esport base i amateur. 

 
b. Gestionar amb la Inspecció de Treball l’establiment d’una moratòria indefinida en el terminis de regularització 

de les entitats fins que es determinin els corresponents canvis, modificacions o adaptacions de la legislació 
vigent. 

 
c. Demanar al Govern de l’Estat el reconeixement clar de la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas 

d’activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre. 
 

d. Demanar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a 
entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi hagi disconformitat entre 
les actuacions del club i la Inspecció de Treball i la Seguretat Social per motius de poca claredat en la 
normativa aplicable. 

 
e. Treballar amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, la 

Federació de Municipis de Catalunya i la Associació Catalana de Municipis, l’aplicació del Decret 3/2008 de 23 
d’abril de l’exercici de professions de l’esport i l’obligatorietat de les titulacions, ja siguin voluntaris retribuïts o 
amb contracte laboral 

 
TERCER.- Donar trasllats d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i a les entitats esportives 
de la ciutat. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Efectuades les comunicacions i notificacions previstes als acords. 
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FITXA NÚM.    100 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.09.26 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, relativa a la dotació d’oferta d’aparcament 
gratuït de rotació limitada en punts de la ciutat on no hi hagi zona blava ni previsió 
d’implantar-la, per tal de realitzar gestions ràpides. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Iniciar els estudis pertinents que permetin, si s’escau i aprofitant la revisió del Pla de Mobilitat, dotar d’oferta 
d’aparcament gratuït de rotació limitada en punts de la ciutat on no hi hagi zona blava ni previsió d’implantar-la, i es detectin 
comerços amb risc de viabilitat. 
 
SEGON.- En cas que la iniciativa es dugui a terme i resulti positiva assegurar la possibilitat d’estendre-la a altres zones o 
barris de la ciutat que pateixin similars  característiques. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentat. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

120 

 

FITXA NÚM.    101 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.09.26 No especificat 
Presentada pel Grup municipal de CiU, donant ple suport al procés expressat pel 
Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu dret a 
decidir. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.-  Donar suport al Manifest unitari de compromís del Pacte Nacional pel Dret a Decidir  
 
SEGON.- Comprometre’s a endegar iniciatives per tal que les entitats ciutadanes se sumin al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir i a promoure la conscienciació ciutadana i fer pedagogia per reclamar l’exercici del Dret a Decidir que tenim tots els 
catalans i catalanes. 
 
TERCER.- Fer arribar aquesta moció al President de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al President de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    102 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.09.26 No especificat 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , sol•licitant a la Generalitat de 
Catalunya que garanteixi beques-menjador per a tots els infants en situació de 
vulnerabilitat. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries adients per tal que es puguin 
atorgar pel curs 2013-2014 les beques-menjador necessàries per atendre les sol•licituds avaluades pels serveis socials, per 
tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. 
 
SEGON.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipis. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, 
al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
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FITXA NÚM.    103 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.09.26 No consta 
Presentada pel Grup municipal del PSC, demanant a la Generalitat de Catalunya la 
construcció d’un pavelló cobert per atendre les necessitats de l’IES Mont Perdut i 
de les entitats esportives del Districte II i del conjunt de la ciutat. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 
 
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya el manteniment dels acords de govern de data 20 de juliol de 
2010 pels quals es destinava la quantitat d’1.300.000 € (414.500 € del Consell Català de l’Esport i 885.500 € del Departament 
d’Educació) per a la construcció d’un pavelló cobert (PAV-2) per atendre les necessitats del nou IES Mont Perdut i de les 
entitats esportives del Districte 2 i del conjunt de la ciutat. 
 
SEGON.-  En conseqüència a la inviabilitat de formalitzar l’operació de crèdit per al finançament de l’actuació mitjançant el 
Institut Català de Finances, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en assumpció de les seves competències en 
el àmbit d’equipaments educatius i esportius, la execució directa de l’actuació de construcció del pavelló cobert de l’IES Mont 
Perdut, complementant l’aportació inicial prevista i aprovada del Govern de la Generalitat de Catalunya d’1.300.000 € amb 
l’aportació municipal prevista, aprovada i dotada pressupostàriament de 650.000 €. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    104 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.09.26 No especificat 

Presentada pel Grup municipal del PSC, sol•licitant al govern de la Generalitat de 
Catalunya que posi en marxa un pla de rescat per adoptar mesures urgents i 
específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o més i en situació 
d’atur de llarga durada. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
ÚNIC.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un Pla de rescat per adoptar mesures urgents i 
específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o més i en situació d’atur de llarga durada. 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    105 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.10.31 No consta 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en suport a les comunitats de veïns de 
Terrassa afectades pels impagaments de bancs i entitats financeres de les quotes 
de comunitat. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
 
 
 
PRIMER.- Continuar instant els bancs i entitats financeres i societats patrimonials vinculades a aquestes a fer efectiu el 
pagament de les despeses de comunitat dels habitatges i locals de la seva propietat, en aplicació de la Llei 49/1960 de 
propietat horitzontal i en virtut de la Responsabilitat Social Empresarial que se’ls presumeix i de la qual sovint fan esment. 
  
SEGON.- Continuar mantenint, en la mesura de les possibilitats, el servei de suport i dinamització de comunitats veïnals en 
l’àmbit de la convivència ciutadana i, continuar treballant amb les comunitats de veïns amb dificultats i que no tenen altres 
suports i es veuen afectades per l’impagament de quotes per part d’entitats financeres.  
 
TERCER.- Instar el Govern espanyol a realitzar les modificacions normatives necessàries per tal de garantir el pagament dels 
deutes a les comunitats de propietaris, procedents d’habitatges, o locals afectats per execucions hipotecàries, en el sentit que 
en els processos judicials de subhasta, no es pugui portar a terme la inscripció de la carta de pagament o la inscripció 
registral de l’acta d’adjudicació de la finca, mentre no s’hagin cancel•lat les despeses de comunitat, en el supòsit en què 
l’habitatge o local es trobi  en règim de propietat horitzontal. 
 
QUART.- Demanar als Notaris amb residència a Terrassa que comuniquin a la comunitat de propietaris que sigui el cas les 
dades de l’entitat bancària que s’adjudiqui, mitjançant dació en pagament, un habitatge, que formi part de la seva comunitat. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les comunitats de veïns del 
municipi, a la PAH i a la direcció de les entitats financeres que disposin d’oficines en aquest terme municipal. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació Associacions  de veïns de Terrassai, a la PAH 
, a la direcció de les entitats financeres que disposin d’oficines en aquest terme municipal, al degà del districte notarial de 
Terrassa. 
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FITXA NÚM.    106 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.10.31 No consta 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , en relació a l’increment de la pobresa 
energètica i per tal de garantir l’accés als consums energètics mínims vitals a la 
ciutadania de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Crear la Taula sobre Pobresa Energètica, en el marc del Fòrum de Ciutadania, com a espai de diagnosi, anàlisi, 
debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents 
econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics. 
 
SEGON.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per tal d’ampliar 
l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar alhora que fer un seguiment quantitatiu 
i qualitatiu  sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució.  
 
TERCER.- Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles solucions davant els 
impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i poder garantir l’accés 
als consums mínims. 
 
QUART.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat una moratòria en els talls de subministrament 
a llars amb insuficiència de recursos durant els mesos d’hivern apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les 
empreses han de demostrar en situacions d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes de 
Terrassa. 
 
CINQUÈ.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i gas que operen a la nostra ciutat 
que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos de tramitació i execució de talls de 
subministrament. 
 
SISÈ.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya  que, continuant amb les accions ja realitzades, de manera immediata, elabori 
un “Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als subministraments 
bàsics de la llar establint acords amb companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema 
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de 
subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de 
reconnexió. 
 
SETÈ.-  Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014 i que reguli normativament 
l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de 
recursos així com l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament 
a famílies amb insuficiència de recursos. 
 
VUITÈ.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat espanyol, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen a 
Terrassa i als agents econòmics i socials de la ciutat.» 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya , al 
Congrés i el Senat, a la Cambra de Comerç i Indústria, CECOT, UGT, CCOO, Gas Natural, SDG, SA, Endesa Energia SAU, i 
Iberdrola SA. 
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FITXA NÚM.    107 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.10.31  
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , per tal de garantir l’assistència 
residencial a les persones depenents, davant les continuades retallades de les 
administracions competents. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Denunciar l’actuació del Govern de l’Estat pel que fa a les modificacions legals de la LAPAD i instar al govern de 
l’Estat a aturar les retallades pressupostàries en els programes de la Llei 39/2006 i a dotar suficientment les partides 
corresponents per complir el previst cofinançament estatal del 50%. 
 
SEGON.-  Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que es pressuposti la construcció dels centres públics compromesos al 
nostre municipi i pels quals ja s’han realitzat les oportunes cessions de sòl municipal. Aquest és el cas, per exemple, de la 
Residència de Sant Pere Nord, reiteradament demandada pel veïnat i pel consistori. 
 
TERCER.-  Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, com a administració competent, que mentre el parc de residència pública 
continuï sent insuficient per atendre la demanda social existent, garanteixi un model d’atenció a les persones amb 
dependència i de promoció de l’autonomia personal que atorgui la seguretat en l’exercici dels drets de les persones en 
aquesta matèria i apliqui amb caràcter urgent alguna solució de cofinançament públic o mantingui  actiu el recurs existent fins 
al moment, reprenent doncs les PIAs de prestació econòmica vinculada i procedint  al seu pagament.. 
 
QUART.- Sol•licitar al Departament de Benestar i Família que elabori, conjuntament amb les entitats municipalistes, un pla de 
viabilitat a mig termini de la Llei 39/2006 i que això permeti planificar i gestionar  els serveis derivats amb un mínim 
d’estabilitat i previsibilitat i traslladar-lo al Parlament de Catalunya per a fer un debat monogràfic. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern a garantir els serveis d’atenció diürna i residencial a les personés amb discapacitat intel•lectual tot 
procedit a agilitzar les conformitats i pagaments. 
 
SISÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d’urgència un pla de pagaments a les entitats i empreses 
amb qui té deutes relacionats amb la prestació de serveis d’atenció a la dependència. 
 
SETÈ.- Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les persones en situació de dependència per tal de 
conèixer l’aplicació real de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència i l’afectació de les seves 
mancances en els drets de les persones amb dependència. 
 
VUITÈ.- Facilitar des d’aquest Ajuntament informació a les persones afectades per la no prescripció de la prestació 
econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la Generalitat l’atorgament d’aquesta prestació per tal de poder 
accedir a una plaça residencial. 
 
NOVÈ.-  Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Departament de Benestar i Família, al Govern de 
l’estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat,  a la Taula del Tercer Sector 
Social de Catalunya, i a les patronals del sector (Associació Catalana d’Entitats de Salut, l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials –ACRA-, el Consorci de Salut i Social de Catalunya –CSC.-, l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, -UCH La 
Unió- i  la  Unió de petites i mitjanes residències –UPIMIR-) i al Síndic de Greuges. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificar a: al Govern de la Generalitat, al Departament de Benestar i Família, al Govern de l’estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat,  a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les 
patronals del sector (Associació Catalana d’Entitats de Salut, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials –ACRA-, el 
Consorci de Salut i Social de Catalunya –CSC.-, l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, -UCH La Unió- i  la  Unió de 
petites i mitjanes residències –UPIMIR-) i a la Isabel Marquès  (Síndic de Greuges). 
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FITXA NÚM.    108 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.10.31  Presentada pel Grup municipal del PSC, en suport al col•lectiu d’ambulàncies 
sanitàries. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
Primer.- Mostrar el Ple suport de l’Ajuntament de Terrassa a les treballadores i treballadors del col•lectiu d’ambulàncies 
sanitàries, que pateixen una situació de vulneració dels seus drets salarials i laborals  
 
Segon.- Reclamar al Govern de Catalunya que inici el diàleg i busqui solucions compartides, entre empresa, sindicats, 
treballadors. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
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FITXA NÚM.    109 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.10.31 No consta 
Presentada pel Grup municipal del PSC, donant suport a les gestions de la 
Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya per tal de demanar a les administracions 
competents la creació de les àrees de promoció de l’economia urbana (APEU). 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Donar suport mitjançant el Ple municipal a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya per tal de 
demanar a les administracions públiques competents la creació el més aviat possible dels Business Improvement District o 
àrees de promoció de l’economia urbana i dels instruments tributaris adients que garanteixin el seu finançament. 
 
SEGON.- Impulsar un acord amb les entitats municipalistes i amb les entitats patronals representatives de les petites i 
mitjanes empreses per tal que els municipis catalans que vulguin acollir-s’hi puguin disposar d’aquesta fórmula de gestió 
pública i privada per a la millora del finançament i la gestió dels centres comercials urbans de Catalunya. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, al president de la Fundació Comerç 
Ciutadà, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificar a : al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, al president de la Fundació Comerç Ciutadà, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    110 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.10.31  

Presentada pel Grups municipals del PSC, de CiU i d’ICV-EUiA , condemnant la 
revolta militar feixista dirigida pel General Franco el juliol de 1936, així com el règim 
dictatorial posterior, i manifestant el suport i adhesió a la querella del Jutjat Número 
1 de Buenos Aires, República Argentina, per delictes de genocidi i lesa humanitat 
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Terrassa condemna novament la revolta militar feixista dirigida pel General Francisco Franco 
Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim republicà legítimament constituït l’any 1931, així com reitera la condemna del 
règim dictatorial posterior que durant quaranta anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la 
justícia social i els drets de les persones. 
 
SEGON.- En aquesta línia de compromís, l’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu suport i adhesió a la Querella 4591-10, 
del Jutjat Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la magistrada María Servini de Cobria per 
delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme. Així 
mateix, animem a la ciutadania a recolzar la Querella contra els crims del franquisme. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Terrassa dóna suport a la Moció 47/X aprovada el 10.10.2013 pel Parlament de Catalunya sobre 
les polítiques públiques de memòria democràtica, instant al Govern a cooperar amb tots els organismes judicials 
internacionals que investiguin crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista, en aplicació del principi de 
justícia universal, i especialment a donar suport a la querella que es tramita a l’Argentina per les víctimes catalanes. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu suport a l’acció jurídica en el procediment que s’està tramitant a 
l’Argentina per l’assassinat i magnicidi del president Lluís Companys i Jover. 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentat. 
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FITXA NÚM.    111 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.11.28 No consta 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , en rebuig de 
l’avantprojecte de llei de Reforma del Sistema de Pensions. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament  de Terrassa  a l’Avantprojecte de Llei de Reforma del Sistema de Pensions 
presentat pel Govern Central, que injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i 
futures. 
 
SEGON.- Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població, manifesta que la vigència de la 
reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat 
Social, garanteix la sostenibilitat del sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat Social amb el que compta el Sistema 
Públic de Pensions Espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques com la que estem travessant actualment. 
 
TERCER.- Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de tenir el consens dels interlocutors 
socials i el conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo. 
 
QUART.- Posar aquest acord en coneixement  del Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del Congrés i el 
Senat, així com del Parlament de Catalunya i dels agents econòmics i socials. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del Congrés i el Senat, el Parlament de Catalunya, 
Cambra de Comerç i Indústria, CECOT, CCOO I  UGT. 
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FITXA NÚM.    112 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.11.28 No consta 
Presentada pel Grup municipal de CiU per promocionar la salut de la ciutadania 
mitjançant la incorporació de portals de salut telemàtics: “Infermeria virtual” i “Canal 
Salut”. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Explorar la viabilitat i l’interès d’incorporar als portals virtuals de salut dels que disposa l’Ajuntament de Terrassa, el 
portal de salut anomenat “Infermera virtual”, del Col•legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), per tal de 
reforçar els missatges de promoció de la salut que ja es difonen des del Servei de Salut i Comunitat d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON.- Incorporar en el llistat de recursos de promoció de la salut i/o de salut comunitària d’aquests portals virtuals de 
l’Ajuntament, el portal d’informació Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, on es disposa d’àmplia informació sobre vida 
saludable, consells i actualitat. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Accions: Per tal d’incorporar informació del Canal Salut al blog del Servei, està previst aprofitant que es vol fer algun canvi en 
el blog. Actualment, ja figuren com a enllaços d’interès accessibles des del web municipal tant el portal “Canal Salut” com el 
portal “Infermera virtual”. 
 
 
(nota incorporada el 16.03.2015) 
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FITXA NÚM.    113 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.11.28 No consta 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , en rebuig del projecte de llei del Sector 
Elèctric i a la nova regulació de les instal•lacions d’energies renovables i 
l’autoconsum. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a retirar de forma immediata el RDL 9/2013 i el projecte de Llei del Sector Elèctric i la 
immediata convocatòria d’un panell d’experts independents que abordin la redacció d’una norma que defineixi una política 
energètica a llarg termini, la qual ha de seguir els principis de sobirania energètica, seguretat jurídica, seguretat de 
subministra, sostenibilitat ambiental i sostenibilitat econòmica tot respectant els compromisos adquirits en matèria de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i estalvi energètic. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat que en el marc de la redacció d’una nova norma resolgui el dèficit de tarifa atenen a 
la diagnosi realitzada tant per la Comissió Europea com per la pròpia Comissió Nacional de l’Energia, que és la 
sobreretribució de les grans instal•lacions d’origen tèrmic, hidràulic i nuclear, i no en la generació d’energia renovable de 
forma local. 
 
TERCER. - Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que despleguin una normativa elèctrica i fiscal que 
faciliti i promogui que, tant la ciutadania a nivell domèstic, com les petites i mitjanes empreses, com els ajuntaments, puguin 
impulsar la producció, distribució i l’autoconsum d’energia d’origen renovable. 
 
QUART.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que augmentin les subvencions per a les inversions 
municipals en infraestructura per al foment de l’energia renovable per avançar en els compromisos adquirits de reducció 
d’emissions, i que desplegui una normativa que faciliti que els municipis puguin impulsar la producció i distribució d’energia 
renovable. 
 
CINQUÈ- Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament amb el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic i els 
compromisos locals per abastar l’objectiu del 20% d’energia consumida d’origen renovable per al 2020, tal i com estableix la 
Directiva 2009/28/CE. 
 
SISÈ.- Demanar als serveis municipals adoptin les accions administratives i jurídiques necessàries per defensar el patrimoni 
municipal consistent en 6 instal•lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, davant d’aquestes noves normatives, 
incloent si s’escau la reclamació patrimonial en cas que s’ocasionin danys efectius en aquest patrimoni. 
 
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Comissió de l’Energia i 
a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. 
 

 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a : al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Comissió de l’Energia i a la Comissió 
Nacional del Mercat de la Competència. 
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FITXA NÚM.    114 

Data  aprovació termini Extracte 

2013.12.19 Un mes 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a l’enllumenat del Parc de 
Vallparadís. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Fer un repàs de les zones del Torrent de les Bruixes, l’ascensor del Cementiri Vell i el camí del vessant oest de la 
piscina del Parc de Vallparadís, en el termini d’un mes, per determinar si els nivells d’il•luminació són adequats. 
 
SEGON.- Realitzar, en el marc del projecte Terrassa Energia Intel·ligent, una auditoria energètica de l’enllumenat del Parc de 
Vallparadís, que determinarà les millores que caldrà implementar per incrementar l’eficiència en l’adequació lumínica dels 
diferents espais. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentat. 
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FITXA NÚM.    115 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta 
Presentada pel Grup municipal del PSC, en relació al dret a decidir del poble de 
Catalunya. 
 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- La constatació de l’acord entre una majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, de la voluntat de fer 
possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya pugui decidir, de manera lliure i democràtica, el seu futur 
col•lectiu i el de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya. 
 
SEGON.- El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal 
que aquesta consulta sigui una realitat.  
 
TERCER.- Donar ple suport al manifest  del  Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir i adherir-se formalment a  l’esmentat Pacte. 
 
QUART.- La necessitat que el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya, busquin el diàleg i el pacte, per tal de fer 
possible la consulta, amb transparència, acordada i en el marc de la legalitat. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya; a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a: Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; 
a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis. 
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FITXA NÚM.    116 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta 
Presentada pel Grup municipal del PSC, demanant la retirada de l’Avantprojecte de 
Llei Orgànica pel qual el govern d’Espanya pretén revisar la legislació vigent sobre 
salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- L'Ajuntament de Terrassa insta al Govern d'Espanya a retirar immediatament i no continuar la tramitació de 
l'Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i 
interrupció voluntària de l'embaràs." 
  
SEGON.- Fer una crida, a la societat en el seu conjunt, a la mobilització i la denúncia en contra de la restrictiva reforma de 
l'avortament promoguda pel Govern de l’Estat i el partit que li dóna suport, i per la defensa d'un Dret a l'Avortament, lliure, 
públic, gratuït i fora del Codi Penal.  
 
TERCER.- Donar suport a les mobilitzacions reivindicatives en defensa al dret a l’avortament que estan organitzant diferents 
entitats i plataformes a la nostra ciutat en els propers dies. 
 
QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple del debat de política general, amb la 
resolució pels drets i la salut sexual i reproductiva que es concretava en blindar les garanties i protegir els drets que atorgava 
la Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l'embaràs, així com a desplegar l'actual llei 
amb els recursos necessaris per l'educació sexual, l'anticoncepció i la interrupció voluntària de l'embaràs i, finalment, a iniciar 
l'elaboració d’una llei catalana de Drets i Salut Sexual i Reproductiva 
 
CINQUÈ.-  Comunicar aquest acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats membres 
de la comissió 8 de Març de l’ Ajuntament de Terrassa. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
Notificat a:  al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats membres de la comissió 8 de Març 
de l’ Ajuntament de Terrassa. 
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FITXA NÚM.    117 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta 
Presentada pel Grup municipal del PSC, demanant el canvi en la política de 
peatges i que es restableixi la gratuïtat de la barrera de peatge de la C-16 a les 
Fonts per a tot el Sistema Urbà de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- L’ Ajuntament de Terrassa dona tot el suport al Parlament de Catalunya a reclamar al Govern de la Generalitat el 
compliment de l’Acord aprovat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del passat 29 de Gener on el el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en el termini d’un mes el peatge de Les Fonts a la C-16 en el Pla 
d’homogeneïtzació de peatges, restablint la gratuïtat per a tot el sistema urbà de Terrassa. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Matadepera, Rubí i Sant Cugat.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i als Ajuntaments de Matadepera, Rubí i Sant Cugat.  
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FITXA NÚM.    118 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta 
Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , instant a la Generalitat 
de Catalunya a garantir els recursos humans i materials adients al Parc de 
Bombers de Terrassa, per a la correcta prestació dels seus serveis. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Manifestar la nostra preocupació davant el que considerem com una progressiva precarització de la 
prestació del servei públic de prevenció i extinció d’incendis i de salvament a Terrassa i a l’àmbit territorial 
d’actuació del Parc de Bombers de Terrassa. 
 
SEGON.-  Instar a la Generalitat de Catalunya a prendre urgentment les mesures i actuacions necessàries per tal 
que en tot moment el Parc de Bombers de Terrassa disposi de manera operativa de les dotacions de personal i 
els recursos materials adients i necessaris per tal de garantir la correcta prestació del servei públic de la seva 
competència i fer front a les emergències. 
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, al cap del Parc de Bombers de Terrassa i als sindicats amb representació al 
cos de bombers de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al cap del 
Parc de Bombers de Terrassa i als sindicats amb representació al cos de bombers de Catalunya ( CATAC, UGT, CCOO, 
Comitè de Mobilitacions ). 
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FITXA NÚM.    119 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , en rebuig a la pujada tarifària del 
transport públic interurbà de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes de transport metropolità per l'any 2014 que ha aprovat 
el Consell d'Administració de l'ATM. 
 
SEGON.- Proposar que es revisi l’actual estructura de zones tarifàries, reduint les zones actuals i solucionant els desajustos i 
agravis de l’estructura vigent. 
 
TERCER.- Demanar a l’ATM que es reformulin determinats títols socials del transport públic per tal de facilitar l’accés a 
col•lectius especialment vulnerables com el de les persones aturades i en situació de precarietat laboral. 
 
QUART.- Proposar que s'estudiï i aprovi una targeta anual T-ANY amb dues tarifes, una per les tres primeres corones 
tarifàries actuals i una altra per les sis zones tarifàries existents actualment a preus assequibles i pagament fraccionat.  
 
CINQUÈ.- Proposar que es rectifiquin les tarifes del 2014 tornant a les tarifes del 2013. 
 
SISÉ.- Demanar al Govern de la Generalitat que compleixi la Llei de Mobilitat 9/2003 i que de manera urgent, enceti els 
treballs per aprovar una Llei de Finançament del Transport Públic. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a l'ATM, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació per la 
promoció del Transport Públic, als sindicats CCOO i a la UGT i a la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a:  l'ATM, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació per la promoció del Transport Públic, 
als sindicats CCOO i a la UGT i a la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa. 
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FITXA NÚM.    120 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta 
Presentada pel Grup municipal de CiU, demanant la ràpida aprovació d’un 
reglament per als Centres d’Internament d’Estrangers (CIE). 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Demanar al govern estatal que acceleri els tràmits i aprovi, a la major brevetat possible, el Reglament que 
desplegui el règim d’organització i funcionament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), a fi d’assegurar l’ordre i la 
correcta convivència entre persones estrangeres, així com el compliment dels seus drets i deures. Aquest Reglament hauria 
d'incorporar les millores manifestades pel Consells Generals de l'Advocacia i els Defensors o Defensores del poble, sobretot 
en matèria de drets humans, i l’excepcionalitat de l'internament, utilitzant totes les mesures alternatives existents prèvies al 
mateix. 
 
SEGON.- Mentre no s’aprovi el Reglament, assegurar que les institucions catalanes podran visitar el CIE de la Zona Franca 
d’ara endavant, evitant impediments i retards. Així com garantir la participació i cooperació entre aquestes institucions i el 
govern estatal pel que fa a la transmissió d’informació i la correcta gestió dels residents. 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : Govern de L’Estat. 
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FITXA NÚM.    121 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.01.30 No consta Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, en suport a la candidatura de 
Terrassa com a Ciutat Gegantera 2015. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Aprovar el suport de l’Ajuntament de Terrassa a la candidatura de Terrassa com a “Ciutat Gegantera 2015”, així 
com el compromís d’assumir el títol, en cas de ser escollida la candidatura, com un projecte de ciutat i procedir a la tramitació 
que sigui preceptiva per tal de permetre al Grup de Geganters de Terrassa disposar dels recursos municipals necessaris per 
a la correcta organització dels actes, incloses campanyes de difusió al carrer i als mitjans de comunicació. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lm. Alcalde-President o a qui actuï en la seva delegació, per tal que pugui signar qualsevol document 
que es requereixi per a l’efectivitat de l’anterior acord. 
 
TERCER.- Que es faci trasllat dels presents acords a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i al Grup de 
Geganters de Terrassa, així com al servei municipal de cultura. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a : l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i al Grup de Geganters de Terrassa, així com al servei municipal 
de cultura,  (tramès per correu electrònic a la Directora del Servei de Cultura). 
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FITXA NÚM.    122 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.02.27 Establert legalment 

 
Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local i contra 
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. (LRSAL) 
 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els 
articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord 
amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. 

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme 
els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en 
dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Terrassa, de forma solidària i 
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 

 
 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 

En data 28 de febrer de 2014, i seguint les indicacions establertes pel Consell de governs Locals de Catalunya per de 
procedir a la presentació del conflicte en defensa de l’autonomia local de la Llei LRSAL al Tribunal 
Constitucional, es va trametre a l’esmenta’t organisme la documentació que seguidament s’indica: 
 
1. Certificat emès per la Secretaria General d’aquesta Corporació  acreditatiu dels acords adoptats pel Ple 

municipal en data 27 de febrer de 2014. (original i còpia) 
 
2. Certificat emès per la Secretaria General de la Corporació amb indicació de la població oficial del municipi 

a 1 de gener de 2013. (original i còpia) 
 
3. Poders notarials (original i dues copies). 
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FITXA NÚM.    123 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.02.27 No consta 
 
Suport al funcionament i viabilitat de les escoles municipals de música i dansa. 
 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que faci efectiu el deute pendent amb l’Ajuntament de Terrassa respecte al 
funcionament de l’escola municipal de música del curs 2010-201. 

SEGON.- Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que la seva aportació en el finançament de les escoles municipals de 
música i dansa del nostre país, respecte al curs 2012-2013 i 2013-2014 sigui com a mínim amb el mòdul 230€ i 150€ de 
música i dansa respectivament. 

TERCER.- Exigim a les administracions amb competències educatives trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat 
de les escoles municipals de música i dansa a Catalunya. 

QUART.- Comunicar els anteriors acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de les Escoles de Música i Dansa (ACEM). 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a :  Departament d’Ensenyament de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de les Escoles de Música i Dansa (ACEM). 
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FITXA NÚM.    124 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.02.27 No consta En defensa del model educatiu i de la llengua, davant les interlocutòries del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquest nou episodi  judicial, 
així com rebutjar la politització que constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent. 
 
SEGON.-  Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que 
cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació que qualitat dels alumnes, tenint en compte 
els reptes plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües d’origen. 
 
TERCER.-  Manifestar el nostre respecte per les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de gener del 2014 que imposen una 
quota lingüística del 25% en castellà, però , al mateix temps expressar la nostra disconformitat i la nostra perplexitat. La 
decisió sobre la llengua vehicular a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà dels seus representants electes al 
Parlament, no els jutges. 
 
QUART.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al Departament d’Ensenyament en el seu 
compromís de continuar mantenint el sistema d’immersió lingüística en llengua catalana, en el mecanisme legal de la 
presentació dels recursos als respectius tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana. 
 
CINQUÈ.- Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més particular, als cinc directors dels centres 
afectats per la sentència del TSJC. Encoratjar també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola 
catalana en llengua i continguts. 
 
SISÈ.-  Enviar aquesta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de 
Catalunya, a l’entitat Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi. 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Notificat a :  TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
consellera d’Ensenyament de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a l’entitat 
Somescola.cat i enviat per correu electrònic  a Joan Coma Ainsa. 
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FITXA NÚM.    125 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.03.27 No consta 

 
Atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa al senyor Màrius Heras 
i Moreno. 
 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament 
de Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la concessió de la Medalla d’Honor de la 
Ciutat de Terrassa al senyor Màrius Heras i Moreno, i, en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova 
de reconeixement a la trajectòria altruista dedicada a l’associacionisme cristià, el seu compromís amb la religió i 
l’espiritualitat i per la creació d’un esdeveniment de participació multitudinari com és el Concurs Bíblic, mèrits que 
queden acreditats en la documentació que integra l’expedient. 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

Complimentada. 
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FITXA NÚM.    126 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.03.27 No consta Sobre els usos i la gestió del temps. 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Continuar el desenvolupament de Pla fins la finalització del mandat i començar a planificar les accions previstes a 
llarg termini, i en especial, les gestions per a la signatura del Pacte Ciutadà del Temps. 
 
SEGON.- Actualitzar i ampliar la informació que s’ofereix sobre els Usos del temps al web municipal, incorporant totes 
aquelles bones pràctiques o informacions d’altres municipis que contribueixin a una millor reorganització dels Temps a la 
ciutat. 
 
TERCER.- Difondre el balanç d’execució del Pla fins l’any 2013 per tal de que es conegui la tasca feta fins ara. 
 
QUART.- Facilitar la participació i implicació dels Grups Municipals en el seguiment de la realització del Pla, així com 
presentar anualment un balanç de la gestió elaborat des de la Regidoria dels Usos del Temps que serà compartit amb tots els 
grups municipals. 

 
 

 
 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 
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FITXA NÚM.    127 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.03.27 No consta Suport a la campanya “per una Catalunya Social” 

 
 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Donar suport a la campanya “Per una Catalunya Social” i animar a participar als ciutadans i ciutadanes de Terrassa 
a la manifestació convocada el dia 6 d’abril. 

SEGON.- Comunicar l’anterior acord a les entitats de la nostra ciutat que conformen la campanya “Per una Catalunya Social”, 
al Govern de la Generalitat, a la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, a les entitats municipalistes i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya. 

 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
Notificat a : Govern de la Generalitat, a la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, CCOO, UGT FAVT, FAPAC, Consell de la Joventut de Terrassa i Plataforma en Defensa de la Sanitat de Terrassa 
i l’Associació d’Aturats + de 50 de Terrassa, PAH I Iaioflautes. 
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FITXA NÚM.    128 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.04.24 Tres mesos 
Revisió de la instrucció de serveis per a la inclusió de criteris socials en la contractació 
pública de l’Ajuntament de Terrassa per tal d’afavorir la inserció laboral dels col·lectius més 
desafavorits. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Iniciar el procés de revisió de la vigent Instrucció de Serveis per a la inclusió de clàusules socials en la contractació 
pública d’aquest Ajuntament i les empreses municipals, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març 
de 2011, per tal que esdevingui un instrument de caràcter obligatori per la inclusió de criteris socials en la contractació pública 
d’aquest Ajuntament i de les seves empreses municipals. En aquest sentit, la proposta haurà d’incloure la necessitat de 
justificar la manca de compliment i establirà, igualment, una reserva social per el desenvolupament de determinats contractes 
i el procediment i seguiment del compliment d’aquest nou instrument de caràcter obligatori, per la inserció laboral dels 
col·lectius més desafavorits. 
 
A tal efecte es crearà un grup de treball tècnic per la realització d’aquests treballs de revisió, que en un màxim de tres mesos, 
s’haurà d’elevar al Ple per la seva aprovació, de manera que aquesta pugui ser aplicada, a partir del pressupost de l’exercici 
2015, i on el Ple haurà de fixar la  quantia de la proposta de reserva social. 
 
SEGON.- Traslladar aquestes mesures al Pacte Local per l’Ocupació, per tal de difondre la inclusió de clàusules socials en la 
contractació, com a una bona praxis de responsabilitat social de les empreses. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
El ple municipal de novembre ha aprovat una instrucció de serveis per a la inclusió de clàusules i criteris socials en la 
contractació pública del Consistori i de les empreses municipals i entitats vinculades o dependents. D'aquesta manera 
s'estableix com a obligatòria una pràctica que actualment ja és habitual però que els diferents serveis i organismes municipals 
han dut a terme de manera voluntària fins ara. A partir d'ara, totes les contractacions municipals hauran de preveure la 
inclusió de clàusules o criteris socials. 
 
S'estableixen tres modalitats de clàusules i criteris socials: com a requisit previ per tal de poder participar en les licitacions, 
com a element de valoració de les proposicions i ofertes que es presentin i com una obligació inherent al contracte. 
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FITXA NÚM.    129 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.05.29  Concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat a l’Institut Industrial de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 
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FITXA NÚM.    130 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.05.29 Sense especificar. Atorgament de subvencions a entitats per a la realització de projectes de cooperació al 
desenvolupament. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Atorgar  les següents subvencions a les entitats que a continuació es relacionen, per a la realització dels 
projectes de cooperació al desenvolupament que s’especifiquen: (...) 
 
SEGON:.- Aprovar la despesa total per import   de TRES-CENTS VUITANTA MIL EUROS (380.000 €)   
 
TERCER.- S’haurà de justificar econòmicament la subvenció municipal en la quantitat estipulada en el punt primer d’aquest 
acord i, com a mínim, es justificarà documentalment el 30% d’aportació de l’entitat promotora i la contrapart. La justificació 
dels projectes subvencionats podrà efectuar-se d’acord amb el que s'estableix en l'article 74 del RD 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, i d’acord 
amb l’article 6.3 de les Bases específiques de subvencions 2013 es consideraran despeses elegibles en els projectes 
resenyats més amunt i que corresponen a les entitats que tot seguit es relacionen : (...) 
 
QUART.-En l’acceptació de la subvenció l’entitat reajustarà l’import del projecte, si s’escau. La Unitat de Solidaritat i 
Cooperació Internacional verificarà documentalment l’existència de fons suficients de les entitats receptores dels ajuts per 
a  poder desenvolupar el projecte subvencionat, les garanties de viabilitat  i comprometre’n el seguiment i la difusió local. 
També una vegada completat el projecte subvencionat, la justificació de les despeses, la documentació gràfica i 
documental, i la presentació de la certificació d’un tercer avaluador .   
 
CINQUÈ.-  Denegar les sol·licituds de subvenció que a continuació es relacionen, i que han estat descartades d’acord amb 
la proposta de priorització acordada en aplicació dels criteris d’avaluació ponderats per la comissió d’avaluació d’acord 
amb les bases que regeixen la convocatòria (...) 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
Complimentada. 
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FITXA NÚM.    131 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.05.29 Tres mesos Sobre el compromís de l’Ajuntament de Terrassa de respondre en temps i forma les 
instàncies enregistrades per la ciutadania. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Traslladar a les societats municipals el compromís formal de l’Ajuntament de Terrassa de donar resposta a les 
sol·licituds, peticions, comunicacions o queixes formulades  pels ciutadans, independentment del seu suport, en un termini 
no superior a quinze dies ja sigui desestimant la petició o fent un acusament de rebut i fixant un itinerari clar a l’hora de 
gestionar l’afer en qüestió. 
 
SEGON.- Revisar i adaptar el document elaborat per a la implantació d’un sistema de qualitat en el tractament de les 
sol•licituds de la ciutadania, en el termini de tres mesos, per tal d’establir els termes i els mecanismes per mitjà dels quals 
s’ha d’articular l’itinerari o el procediment de resposta i seguiment de les peticions de la ciutadania referenciades en el punt 
primer. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
S’estan analitzat diferents solucions tecnològiques que permeten una gestió automatitzada d’aquesta informació. 
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FITXA NÚM.    132 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.05.29 Tres mesos Relativa a la pacificació del trànsit als carrers Sant Antoni i Mas Adei. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Elaborar, en un termini no superior a tres mesos, un estudi d’avaluació d’impacte ambiental concret i específic 
dels carrers St. Antoni i Mas Adei d’acord amb les mesures i superacions dels nivells límit de l’avanç del Pla de reducció 
del soroll i de la diagnosi de la qualitat de l’aire, presentat al Consell Municipal de Medi Ambient del 10 de febrer de 2014. 
 
 
SEGON.- Estudiar, en el marc de la redacció del nou Pla de Mobilitat, una solució específica pels carrers St. Antoni i Mas 
Adei. 
 
TERCER.- Habilitar, mentre no s’aprovi el nou Pla de mobilitat, mesures provisionals de pacificació del trànsit als carrers 
St. Antoni i Mas Adei així com de seguretat vial. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 
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FITXA NÚM.    133 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.05.29 2 mesos proposant que l’Ajuntament de Terrassa declari i/o pagui els tributs que tinguin com a 
destinació la Hisenda espanyola mitjançant l’Agència Tributària Catalana. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Que per part de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals s’elabori i concreti, en el termini de 2 mesos, un informe en 
relació amb la possibilitat i conveniència d’efectuar la declaració i pagament de tots els tributs que l’ajuntament de Terrassa 
hagi de liquidar a d’altres administracions a través de l’Agència Tributària de Catalunya. 

 
SEGON.- Donar compte de l’informe a què es refereix l’acord anterior a la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis 
Generals. 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
En data 1 de juny de 2014 L’interventor municipal va emetre informe en el que conclou que en la seva opinió, al menys fins 
que no existeixi un conveni específic signat entre l’AEAT i L’ATC desplegant les previsions estatutàries, en ares a la millor 
seguretat jurídica en el compliment de les obligacions tributàries municipals procedeix mantenir el procediment actual davant 
l’AEAT. 
 
En reunió de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals realitzada en data 16 de juliol de 2014 es va procedir a 
donar trasllat de l’informe anteriorment referit. 
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FITXA NÚM.    134 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.05.29 No especifica. Relativa al compromís i el suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa a la banca ètica. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Terrassa iniciï els tràmits per a la formalizació de l’adhesió a l’”Associació Projecte 
FIARE a Catalunya”, amb l’objectiu principal de donar suport a la implantació a Catalunya i, per extensió, a Terrassa 
d’una entitat financera ètica que faciliti el crèdit a iniciatives empresarials i projectes de tipus social, mediambiental, 
cultural o solidari. 
 
SEGON.- Que l’Ajuntament de Terrassa comenci a operar bancàriament amb FIARE o alguna altra de les entitats que 
apliquen criteris de banca ètica per gestionar el proper pressupost destinat a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat i que 
estudiï fer extensiva de manera progressiva l’operativa d’altres regidories o àmbits municipals. 
 
TERCER.- Que aquest acord es traslladi al si del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per tal que sigui 
considerat, i es valori conjuntament amb els Serveis Econòmics municipals, quina és l’entitat més idònia per operar. 
 
QUART.- Que l’Ajuntament de Terrassa promogui accions d’informació i difusió entre la ciutadania dels valors i 
beneficis que suposa la Banca Ètica per l’economia del bé comú. 
 

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Terrassa informi de la possibilitat i dels mecanismes per cobrar les nòmines que 
ofereixen algunes d’aquestes entitats, tant per al personal laboral, funcionari, com per als càrrecs electes i proposi a 
les seccions sindicals i a les entitats de banca ètica fer-ho conjuntament.  

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Després d’analitzar la viabilitat de les diferents opcions d’associació amb Fiare Catalunya estem treballant conjuntament amb 
els seus representants a la nostra ciutat una proposta de conveni de col•laboració amb l’objectiu principal de donar suport a la 
implantació a iniciatives empresarials i projectes locals de tipus social, mediambiental, cultural o solidari. 
 
D’altra banda, mitjançant la Resolució 1599 de data 11 de febrer de 2015, s’ha acordat l’obertura d’un compte corrent a la 
entitat Triodos Banc en la seva modalitat de compte “Triodos empresa”, i un compte operatiu, anomenat “corporatiu” per el 
qual es procedeixi a gestionar el pagament del Pressupost del Servei de Cooperació i Solidaritat. 
 
S’ha comunicat a l’associació FETS-Finançament Ètic i Solidari la possibilitat que les  entitats financeres considerades “Banca 
Ètica” amb les que treballen que si és del seu interès oferir i divulgar els seus productes financers per als personal municipal 
es posin en contacte amb el Servei d’organització i Recursos Humans.   
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FITXA NÚM.    135 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.06.26 No especifica. 
Sol·licitant la celebració d’un referèndum sobre la relació entre Catalunya i 
Espanya, sobre la Monarquia parlamentària o República, i sobre el model 
econòmic i social del país. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa sol·licita la celebració d’un referèndum clar, transparent i lliure, previ a l ’inici de 
qualsevol procés constituent o inclusiu, en el qual la ciutadania pugui decidir sobre aquestes qüestions: 
 
1.- La relació entre Catalunya i Espanya(unió o independència) i l’organització territorial(sistema autonòmic o federal) 
2.- Monarquia Parlamentària o República 
3.- Model econòmic i social del país 
 
SEGON.- Coherentment amb aquesta proposta, i amb les diferents sensibilitats i posicionaments existents a la nostra 
societat, l’Ajuntament de Terrassa acorda portar a terme, a partir de l’any 2015, una commemoració pública de la II 
República, en dates situades al voltant del 14 d’abril. 
 
TERCER.- Iniciar un pla de senyalització divulgativa en diferents edificis o indrets històrics de la ciutat de Terrassa per 
preservar i dignificar la memòria històrica. 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 
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FITXA NÚM.    136 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.06.26 No especifica. A favor d’una reforma constitucional i de la convocatòria d’un referèndum sobre la 
Monarquia, i per l’inici d’un procés constituent. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- L'Ajuntament de Terrassa reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés constituent per a plantejar la 
República i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució Espanyola. 
 
SEGON.- Declarem esgotat el model d'Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la reforma de la Constitució i la 
convocatòria d'un  referèndum, on sigui el conjunt de la ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que 
prefereix. 
 
TERCER.- Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el poble de Catalunya 
s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre 
 
QUART.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea. 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
Notificat a: al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així 
com a la Presidència de la Unió Europea. 
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FITXA NÚM.    137 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.06.26 No especifica. Relativa a la reducció de les llistes d’espera a l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a revisar els processos i identificar, per a la seva 
implementació, les millores en l’eficiència de la gestió i les assignacions pressupostàries del CatSalut a l’Hospital de 
Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per als exercicis 2014 i 2015, així com per tal de reduir els temps 
d’espera de totes les intervencions quirúrgiques garantides d’aquests centres que sobrepassen els sis mesos, de 
manera que es pugui donar complet compliment, abans de 2016, al Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’estableixen els terminis màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut. 
 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla de xoc durant el 2014 per tal de reduir les 
llistes d’espera dels procediments garantits que sobrepassen els 8 mesos de temps d’espera a l’Hospital de Terrassa i a 
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, regulats al Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’estableixen els 
terminis màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut. 
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que certifiqui quetant l’Hospital de Terrassa com l’Hospital 
Mútua de Terrassa informen d’ofici tots els pacients en llista d’espera de procediments garantits que un cop passats els 
6 mesos poden acollir-se al dret d’ operar-se en un altre centre sanitari públic. 
 
QUART.- Prendre les mesures necessàries per tal de garantir que el temps d’espera a la primera visita a la Clínica del 
Dolor de l’Hospital de Terrassa i la Clínica del Dolor de l’Hospital Mútua de Terrassa no superi les tres setmanes. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que doni instruccions al CatSalut per tal que aquest convoqui una 
Comissió de Seguiment de les llistes d’espera amb la participació dels proveïdors de serveis de salut a la ciutat, 
l’Ajuntament de Terrassa i la/les entitats ciutadanes que aquest consideri oportunes, atenent a la seva condició de 
representants dels interessos de la ciutadania. 
 
SISÈ.- Traslladar els acords de la resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya . 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a: al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    138 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.06.26 No especifica. En rebuig de la Llei 9/2014 de Telecomunicacions i el nou marc normatiu en relació 
a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Mostrar el rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions per atemptar contra l'autonomia municipal i 
autonòmica i reiterar al Govern central la petició i proposta de que qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i 
autonòmiques hagi de comptar amb la participació de les mateixes. 
 
SEGON.- Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la Llei de Telecomunicacions tingui en 
compte totes les perspectives i no atendre solament als interessos de la indústria, i que en tot cas que el dret a la salut 
sempre estigui per sobre dels beneficis econòmics. 
 
TERCER- Instar al govern central a que promogui un desplegament de les telecomunicacions segur i saludable 
escoltant a tots els actors afectats per la LLEI: els governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil 
(associacions i col·lectius implicats) i als científics experts independents, atenent a les recomanacions de la Resolució 
1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig del 2011) sobre “Perills potencials dels camps 
electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient”, així com als Convenis internacionals relacionats. 
 
QUART.- Encarregar als serveis tècnics municipals que estudiïn l’afectació de la Llei 9/2014 de Telecomunicaciones en 
el cas del municipi de Terrassa i convocar una reunió de la Comissió del Pla d’Infraestructures de Telecomunicacions de 
Terrassa per posar-ho en comú i analitzar quins criteris i protocols acordats i consensuats, en el marc d’aquesta 
Comissió, són vigents o es poden adaptar al nou marc normatiu, i quins han quedat invalidats amb la nova normativa i 
per l’assumpció competencial plena de l’administració central contemplada en la nova normativa. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federación Española de Municipios i a les entitats i institucions membres de la 
Comissió de seguiment del Pla d’Infraestructures de Telecomunicacions de Terrassa. 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Notificat a : als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federación Española de Municipios i a les entitats i institucions membres de la Comissió de seguiment del Pla 
d’Infraestructures de Telecomunicacions de Terrassa (comunicació realitzada per correu electrònic). 
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FITXA NÚM.    139 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.06.26 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal de CiU per a la millora de l’antic espai del Mercadal 
Martí l’Humà. 

 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Estudiar, juntament amb l’Associació de Veïns de Montserrat, les mesures adients per a millorar la il·luminació a 
l’antiga esplanada del Mercadal Martí l’Humà, així com altres accions que calguin per tal de garantir un accés segur al 
recinte per la nit i evitar actes incívics. 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Nota del servei – maig 2017: 
 
El dia 22 de desembre de 2016 van finalitzar les bores de millora de l’enllumenat públic de l’antic espai del Mercadal. 
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FITXA NÚM.    140 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.06.26 No especifica. Per tal d’afavorir la mobilitat amb bicicleta, implantant mesures per tal d’afavorir-ne la 
seguretat i impedir el robatori del vehicle. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Recollir dades sobre robatoris de bicicletes denunciats i sobre el nombre de recuperacions. 
 
SEGON.- Estudiar, dins la revisió del pla de mobilitat, quines serien les accions més eficients i econòmicament viables per 
reduir els robatoris de bicicletes a la ciutat i incrementar el seu ús els propers 6 anys, tant pel que fa als aparcaments com 
al sistema de registre de bicicletes o altres que puguin existir. 

 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
Nota del servei – maig 2017: 
 
El Pla de Mobilitat Urbana es va aprovar provisionalment l’any 2016 i definitivament al maig del 2017, en aquest es preveu 
que dins del pressupost per al 2017 es comptabilitzi dotació necessària per a la implantació de les gàbies d’aparcament de 
bicis. Al llarg del 2017 també s’habilitarà el registre de bicis. 
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FITXA NÚM.    141 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.07.24 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal del PSC, demanant l’adopció immediata d’un Pla 
de recolzament a l’alimentació infantil. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Adoptar les mesures acordades el 17 de juliol de 2014 per la comissió de seguiment del Pla d’atenció 
integral a la infància i l’adolescència 2014-2017 dins del Pacte per la Infància, al qual va donar recolzament totes les 
forces polítiques parlamentàries, entre d’altres actors, de manera que les situacions de pobresa infantil siguin 
detectades, ateses i previngudes amb eficàcia, amb els mecanismes existents i de nous que es puguin implementar, 
en estreta col•laboració de les administracions publiques i les entitats del tercer sector, i tenint en compte l’entorn 
familiar i el pla escolar. 
 
 SEGON.- Habilitar els mecanismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització del curs escolar del 2014, 
estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els centres escolars o altres equipaments.  
 
TERCER.- Fer el seguiment del efectiu compromís adquirit pel Govern de la Generalitat en seu parlamentaria de 
garantir les beques menjador, pel curs escolar 2014-2015, per tal que aquells infants de les famílies que no puguin fer 
front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost. 
 
 QUART.- Recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar més recursos al Govern Central en matèria 
de Serveis Socials i en especial en el finançament del Pla d’ atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017, i 
molt especialment contra la pobresa infantil.  
 
 CINQUÈ.- Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya  i a tots els grups 
parlamentaris. 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Notificat a :  al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya  i a tots els grups parlamentaris. 
 
S’ha atès per arribar al 100% del cost del menjador escolar les famílies, en un nombre total de 1.017, d’acord amb les dades 
municipals pel curs 2014-2015. (nota incorporada el 16.03.2015) 
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FITXA NÚM.    142 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.07.24 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , demanant mesures en relació a 
l’adaptació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que 
qüestiona la legislació espanyola en relació als drets de les persones hipotecades. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.-  Sol•licitar al Govern de l’Estat que procedeixi d’immediat a fer una reforma de la Llei d'enjudiciament civil, de 7 
de gener de 2000, per adaptar-la plenament al compliment de la sentència amb assumpte C-169/14 del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (TJUE) 
 
SEGON.-  Sol•licitar als Jutjats de Terrassa que paralitzin tos els desnonaments previstos acollint-se als arguments de la 
sentència amb assumpte C-169/14 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als Jutjats 
de Terrassa. 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Notificat a: Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als Jutjats de Terrassa. 
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FITXA NÚM.    143 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.07.24 Darrer trimestre 
2014 

Presentada pel Grup municipal de CiU, relativa a l’adequació dels espais creats 
per a la lliure circulació de gossos. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- L’Ajuntament portarà a terme, al darrer trimestre de l’any i segons la planificació ja prevista les millores que 
resten pendents determinades a les conclusions de la Comissió d’estudi per decidir, la conveniència o no, de la 
implantació d’un espai per gossos i que són: abeuradors als 3 espais i plantar arbres a l’espai de La Maurina i Poble 
Nou. També s’estudiarà la millora de l’enllumenat en aquests espais en el proper pressupost municipal per al 2015. 
 
SEGON.- En el procés de revisió de l’Ordenança Municipal sobre control i tinença d’animals domèstics i d’altres 
assimilats es revisaran els criteris d’ús vigents d’aquestes zones acordats per la Comissió d’estudi per decidir, la 
conveniència o no, de la implantació d’un espai per gossos. 
 
TERCER.- Executar l’acord de la Comissió d’Inversions i Patrimoni de 4 de juliol d’adequar un espai de lliure 
circulació de gossos a la zona de la Devesa del Parc de Vallparadís. 
 
QUART.- Donar coneixement d’aquests acords a totes les entitats i persones que formaven part de la Comissió per 
l’estudi de la implantació d’espais de lliure circulació d’animals. 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Nota del servei (abril 2015): 
 
Finalment es va convenir la necessitat d’implantar diferents espais en els barris següents: 
 

1- al barri de La Maurina, concretament al carrer Sardenya- Ronda Ponent i carrer Felip II 
2- al barri de Poble Nou, espai situat en els carrers Manuel de Falla - Ronda Ponent – Avinguda Bèjar. 
3- Entre els barris de La Grípia i Torresana, al Camp del Roure. Entre el camí del Monjos i la via del tren 

 
En el marc del Programa d’actuacions de Millora de l’Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) es contemplen 
diferents actuacions a realitzar, englobades en el projecte anomenat : “Memòria valorada de la remodelació de 
zones de lliure circulació de gossos en diferents indrets de la ciutat “ concretament: 
 

Títol actuació Barri Pressupost (PEC amb 
IVA) 

Instal·lació de mobiliari en una zona de gossos a l'Horta dels Frares Centre 15.000 

Remodelació zona de lliure circulació de gossos de La Maurina La Maurina 15.000  
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Remodelació zona de lliure circulació de gossos al barri de Poble Nou Poble Nou / Zona Esportiva  10.000  

Remodelació zona de gossos al Camp del Roure Les Arenes / La Gripia / Can 
Montllor 

20.000  

 
 
El projecte, redactat a finals de desembre’14, inclou la instal·lació de font/abeurador per a gossos, mobiliari urbà i 
col·locació d’enllumenat en les zones de La Maurina i Poble Nou. En l’espai per a gossos del Camp del Roure, 
també es col·locarà una tanca de 1,5 - 2 metres d’alçada. El projecte es va aprovar per resolució de la Tinent 
d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori núm. 93 de data 30 de desembre de 2014 i es va 
adjudicar per resolució núm. 2015-02-27 ECAO-00743/2015 de data 27 de febrer de 2015 del Tinent d’Alcalde a 
la mercantil CONSTRUCCIONES FERTRES, SL per un import de quaranta-set mil sis-cents trenta-sis euros amb 
cinc cèntims (47.636,05€) (IVA inclòs. Les obres s’han iniciat en data 23 de març de 2015. 
 
D’altra banda en el procés de revisió de l’Ordenança Municipal sobre control i tinença d’animals domèstics i 
d’altres assimilats, que en aquests moments es troba en tràmit d’aprovació inicial, s’han revisat els criteris d’ús 
vigents d’aquestes zones  i la conveniència de la implantació d’espais per gossos, i així s’ha reflectit en el seu 
article 17 . 
 
I finalment, en relació a la proposta d’executar l’acord de la Comissió d’Inversions i Patrimoni de 4 de juliol 
d’adequar un espai de lliure circulació de gossos a la zona de la Devesa del Parc de Vallparadís, la tinent 
d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant la resolució núm. 
9505 de data 29 d’octubre de 2014, va aprovar la “Memòria valorada de l’adequació d’un espai per a la lliure 
circulació de gossos al parc de Vallparadís – La Devesa Sud”,  redactada pels serveis tècnics municipals en data 
octubre de 2014. 
 
La memòria dona resposta a la necessitat manifestada pels propietaris de gossos de Terrassa de disposar de 
més espais per a poder passejar lliurement amb les seves mascotes, i també per tal de facilitar la convivència 
entre els propietaris d’aquests animals i la resta d’usuaris d’espais públics. 
 
La contractació d’aquests treballs correspon a l’expedient electrònic ECAO 7201/2014 mitjançant el qual es van 
adjudicar les obres, en data 30 de desembre de 2014, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL. per un 
import de quaranta-vuit mil set-cents seixanta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims (48.768,28€) (IVA inclòs), i un 
termini d’execució de les obres d’un mes i mig, per ser l’oferta més avantatjosa pels interessos municipals. Les 
obres s’han recepcionat en data 5 de març de 2015. 
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FITXA NÚM.    144 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.07.24 11 setembre 2014 
Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant l’adhesió de l’Ajuntament de 
Terrassa al Compromís de l’Assemblea Nacional Catalana per a la convocatòria i 
celebració de la consulta el dia 9 de novembre. 

 
 

Contingut acords adoptats 

ÚNIC.- Facilitar la Sala de Govern el dia 11 de setembre de 2014 per tal que es pugui fer la lectura del Compromís i 
els membres electes del Consistori que ho desitgin puguin signar-lo. 

 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
complimentada 
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FITXA NÚM.    145 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.09.25 No especifica. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, en relació a la situació de 
vulnerabilitat de les persones amb discapacitat intel•lectual de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa manifesta ser coneixedor de la situació exposada de doble vulnerabilitat del col·lectiu 
de persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
SEGON.- Compromís dels grups municipals per traslladar als respectius grups del Parlament de Catalunya aquesta 
situació i promoure accions de millora a nivell parlamentari. 
 
TERCER.- Sol·licitar per part dels grups municipals una reunió urgent amb la Consellera de Benestar Social i Família per 
tal de constituir una comissió integrada per representants de la Generalitat, de tots els grups municipals de l’Ajuntament i 
de la Coordinadora Capaç per posar en marxa el procés de redacció del Projecte de la nova Residencia, Centre d’Atenció 
Diürna i Respir i la planificació de la seva construcció. 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
Notificat a : enviat per correu electrònic   a Isabel Ruz Moreno, Joan Coma Ainsa, Miquel Perez Almudaina, Albert Moncada 
Ribera. 
 
S’ha realitzat en data 22.12.2014 la reunió amb la Consellera de Benestar i Família amb l’Alcalde i Grups municipals i 
Coordinadora Capaç, i una reunió tècnica en data 02.02.2015 amb la Directora General de l’ICASS i directius i tècnics 
municipals. (nota incorporada 16.03.2015) 
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FITXA NÚM.    146 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.09.25 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal del PSC en relació al transport sanitari a Catalunya 
i les condicions de prestació d’aquest servei a Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a mantenir les mateixes hores de cobertura 
de SVB i SVA que actualment a la comarca del Vallès Occidental  
 
SEGON.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a mantenir els Vehicles i les bases als 
municipis de Moncada i Reixach, Santa Perpètua, Cerdanyola, Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. 
 
TERCER.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a mantenir la mateixa distribució horària i 
territorial, que a la actualitat. 
 
QUART.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a mantenir les Unitats de Suport Vital Avançat 
amb tota la seva infraestructura de personal, material i vehicles. 
 
CINQUÈ.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a mantenir l’actual dispositiu de vehicles de 
Transport Sanitari No Urgent. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa o al regidor/a en qui delegui per tal de fer les 
gestions oportunes, a fi efecte de poder desenvolupar els presents acords.  
 
SETÈ.- Traslladar els acords de la resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya . 
 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 

Notificat a : Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya . 
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FITXA NÚM.    147 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.09.25 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , per tal de sol•licitar a la Generalitat de 
Catalunya que garanteixi beques de menjador per a tots els infants de Terrassa 
que compleixin les condicions de la convocatòria. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que faci efectiu l’accés urgent a beca de menjador escolar dels 137 
infants actualment en “llista d’espera” i dels que estan pendents de tancar el seu expedient i acreditin el compliment 
dels criteris establerts en la convocatòria. 
 
SEGON.- Sol•licitar al Govern de la Generalitat que articuli els mecanismes necessaris per tal de poder garantir 
l’accés a beca de menjador escolar als infants que en el transcurs del curs 2014-2015 acreditin necessitats socials 
per situacions sobrevingudes. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya  i a tots els grups 
parlamentaris. 
 

 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 

Notificat a : de la Generalitat i al Parlament de Catalunya  i a tots els grups parlamentaris. 
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FITXA NÚM.    148 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.09.25 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal del PPC, demanant la retirada de qualsevol tipus 
de reconeixement de caire institucional atorgat per l’Ajuntament de Terrassa a 
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Retirar qualsevol tipus de reconeixement, honor, distinció etc... de caire institucional de l’Ajuntament de 
Terrassa a Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya, pels fets tan greus i indignes ja confessats per ell 
mateix. 
 
SEGON.- Articular totes les actuacions necessàries per dur a terme l’efectivitat de l’acord anterior amb la màxima 
urgència possible. 
 
TERCER.- Facultar a l’Il•lm. Senyor Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Terrassa per tal de signar la 
documentació necessària per  l’execució dels acords anteriors. 

 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 
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FITXA NÚM.    149 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.09.25 No especifica. 
Presentada pels Grups municipals de CiU i d’ICV-EUiA , en suport a la 
convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 
2014. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur 
de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Terrassa amb 
la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 
 
SEGON.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics 
que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que 
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de 
Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
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FITXA NÚM.    150 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.10.30 
 No especifica. 

Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a la situació actual de les zones 
de contenidors, freqüència de recollida, capacitat, neteja, sistema de gestió i 
control de qualitat. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Incorporar els mecanismes de gestió necessaris per tal d’esmenar les deficiències del servei allà on es 
detectin. 

 
SEGON.- Fer molt visibles en les zones d’ubicació dels contenidors el telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge 
(900720135), i  l’horari de recollida dels residus allà on calgui. 
 
TERCER.- Preveure en els propers pressupostos, una partida per millorar la neteja de les zones de contenidors. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Nota del servei (abril 2015) 
 
En el pressupost del 2015 s'ha incorporat una major dotació per import de 535.897 €, que, entre d'altres coses, 
s'està utilitzant per contractar personal que permet assegurar les dotacions dels serveis de neteja de contenidors, 
neteja exterior de contenidors i equips de baldeig, així mateix s'ha adquirit un equip de neteja exterior amb aigua 
a pressió per reforçar el servei. 
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FITXA NÚM.    151 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.10.30 
 
 

No especifica. 
Presentada pel Grup municipal de CiU, manifestant el rebuig al projecte de llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015 per tractar-se d’uns pressupostos 
centralistes i antisocials, que van en contra la reactivació econòmica, que situen Catalunya i per tant, Terrassa,  a la cua en inversió 
relativa i que no responen a les necessitats de Catalunya i de Terrassa. 
 
SEGON.- Instar al Govern espanyol a reformular els pressupostos generals de l’Estat, incrementant la inversió a Catalunya, territori 
que genera gairebé el 20% del PIB, així com també les transferències de l’Estat a les comunitats autònomes, les quals són les que 
presten la gran majoria de serveis socials. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de la Generalitat, al President del Govern espanyol i als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : al President del Govern de la Generalitat, al President del Govern espanyol, al  Congrés dels Diputats i el Senat. 
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FITXA NÚM.    152 

Data  aprovació termini Extracte 

 
2014.10.30 
 
 

No especifica. 
Presentada pel Grup municipal de CiU, plantejant el suport actiu de l’Ajuntament 
de Terrassa al procés participatiu previst per al 9 de novembre. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Mostrar el suport de Ajuntament de Terrassa al procés participatiu previst per al 9 de novembre, per 
expressar de forma unívoca i a les urnes la voluntat de votar del poble de Catalunya, i poder pronunciar-se lliurement 
sobre el futur de Catalunya dins l’exercici dels drets democràtics.  
 
SEGON.- Promoure des de l’Ajuntament la difusió de les campanyes informatives institucionals. 
 
TERCER.- Informar a través de la web municipal de tots els aspectes del procés participatiu relatius als ciutadans de 
Terrassa. 
 
QUART.- Informar a les oficines de la Plaça Didó i a les oficines municipals  de Districte sobre el procés participatiu 
del 9 de novembre. 
 
CINQUÈ.- Establir un acord amb la Creu Roja per tal de procedir el 9 de novembre al transport dels ciutadans que ho 
necessitin i de persones malaltes  com habitualment es fa en les eleccions ordinàries. 
 
SISÈ.- Realitzar qualsevol altra acció anàloga que pugui facilitar l’exercici del vot.  
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 
Catalunya. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    153 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.10.30 
 Quatre mesos 

Presentada pel Grup municipal del PSC, en relació a l’inici dels treballs per a la 
redacció d’un Codi Ètic de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Iniciar els treballs per a la redacció d’un Codi Ètic de l’Ajuntament de Terrassa que reculli els principis, 
regles i models de conducta que haurien de seguir els membres del consistori, els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i les empreses i altres organismes que en depenen, les empreses privades que hi tenen relació i les 
associacions i entitats que reben subvencions municipals. 
 
SEGON.- Elaborar aquest document de forma oberta i col•laborativa, en coherència amb el procés Àgora Terrassa i 
sotmetre’l a una consulta ciutadana, si així es determina.  

 
TERCER.- Facultar al Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, per tal d’impulsar i dirigir les actuacions que 
siguin necessàries per tal que es pugui aprovar el Codi Ètic de l’Ajuntament de Terrassa en el termini màxim de 
quatre mesos. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                    
               

Propostes de Resolució  
 

Mandat 2011-2015 
Document de Seguiment 

  

 

 

174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA NÚM.    154 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.11.27 
 No especifica. 

Presentada pel Grup municipal del PSC, en defensa i suport als clubs esportius de 
base. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i 
revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat 
considerat en el sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi causa 
objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les 
activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport 
Econòmic i de Millora de l’Esport Base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada 
modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les mesures oportunes 
per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la 
compensació econòmica de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser 
considerada com a salari. 
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions 
esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, 
incorporant la prestació dels diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
QUART.- L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà 
amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de 
municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i 
del Parlament de Catalunya. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : Govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de municipis de Catalunya, a 
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l’Associació de Municipis de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FITXA NÚM.    155 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.11.27 
 No especifica. 

Presentada pel Grup municipal del PSC, instant el govern de l’Estat per a què 
ampliï el període i els supòsits de vulnerabilitat que impedeixen alguns col•lectius 
acollir-se a la moratòria de les execucions hipotecàries. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar el Govern Estatal l’ampliació temporal indefinida de la suspensió de les execucions hipotecàries pels 
col•lectiu en situació de vulnerabilitat mentre es mantingui aquesta situació i les causes econòmiques que impedeixin 
el pagament de l’habitatge habitual. 
 
SEGON.- Instar el Govern Estatal que ampliï els supòsits de vulnerabilitat a tots els casos de insolvència 
sobrevinguda, i que en la actualitat impedeixen acollir-se a la moratòria de les execucions processos hipotecaris. 
 
TERCER.- Instar el Govern Central perquè la suspensió s’ampliï a tot el procés d’execució hipotecària  i altres 
processos de pèrdua de vivenda habitual per raó d’impagament de hipoteca i no només a la fase de llançament. 
 
QUART.- Demanar a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Terrassa que estudií i valori l’oportunitat de crear un Torn d’Ofici 
especial d’execucions hipotecàries, integrat per advocats amb formació específica. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups parlamentaris del Congrés i 
Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, al Col•legi d’Advocats de Terrassa,a les entitats socials locals implicades i a les associacions de veïns de la 
ciutat. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : Consell de Ministres, al Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, al Col•legi d’Advocats de Terrassa, enviat per correu electrònic al servei de 
Participació Ciutadana. 
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FITXA NÚM.    156 

Data  aprovació termini Extracte  

2014.11.27 
 No especifica. 

Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , sol•licitant al govern de l’Estat l’urgent 
posada en marxa d’un subsidi per a persones desocupades sense altres 
cobertures, en les condicions plantejades per les principals centrals sindicals. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Sol•licitar  al govern de l’Estat que posi en marxa, com a mesura d’urgència, el subsidi que els agents 
socials li van demanar el passat estiu. 
 
SEGON.- Sol•licitar al govern de l’Estat que atengui les millores que els sindicats han situat respecte a la proposta 
inicial: eliminar la necessitat d’haver estat un any sense prestació ni subsidi, eliminar la durada màxima de sis mesos, 
que la quantia de la prestació s’elevi fins els 426-480€ i que el programa es mantingui actiu fins que la taxa d’atur de 
llarga durada no baixi del 20%  
 
TERCER.- Sol•licitar que, a mig termini, els governs català i estatal acordin amb els agents socials una revisió integral 
dels sistemes de garantia de rendes que possibiliti la posada en marxa d’una renda garantida de ciutadania en les 
condicions exposades per la ILP actualment en tramitació al Parlament de Catalunya 
 
QUART.- Comunicar aquests acords al  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i als agents socials de la nostra ciutat. 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
CECOT, Cambra de Comerç i Indústria,  UGT i  CCOO. 
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FITXA NÚM.    157 

Data  aprovació termini Extracte:  

2014.11.27 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal de CiU, de felicitació als terrassencs i les 
terrassenques per la jornada participativa del 9N. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Felicitar els terrassencs i terrassenques per la jornada cívica i democràtica del 9 de novembre, agraint i 
destacant la feina de totes les persones i entitats del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir que ho van fer possible i 
agrair i mostrar el suport a totes les persones que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les 
impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol. 
 
SEGON.- Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a subjecte polític sobirà a 
tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam ser el dia 9 de novembre. 
 
TERCER.- Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna que ha 
amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant l’actitud repressiva i retrògrada del govern 
espanyol en la seva negació persistent del dret a decidir dels catalans i les catalanes. 
 
QUART.- Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 de novembre, 
que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el 
suport de l’ajuntament de Terrassa al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la Consellera 
d’Ensenyament. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya, a les entitats adherides al Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir i fer-la pública a través 
dels mitjans públics municipals. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : al President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya i enviat per correu 
electrònic al Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. 
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FITXA NÚM.    158 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.12.18 
 No especifica. 

Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA , demanant a la Generalitat de 
Catalunya el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles 
bressol municipals. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  Reprovar la consellera d’ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud continuada i pel que fa al menyspreu 
reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la LEC i els acords signats amb les entitats municipalistes 
pel sosteniment de les escoles bressol. 
 
SEGON.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost del departament 
d’Ensenyament per l’any 2015 una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament 
de les escoles bressols de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les 
competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot 
garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC),  recuperant com a 
mínim el finançament del 2010. 
 
TERCER.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les entitats 
municipalistes pel finançament de les escoles bressols de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011. 
 
QUART.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i acceptades, 
relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als 
Grups del Parlament de Catalunya,  al Consell Escolar Municipal i a totes les AMPA de les escoles bressols 
municipals de la ciutat. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya i 
enviat per correu electrònic al Joan Coma Ainsa. 
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FITXA NÚM.    159 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.12.18 
 No especifica. Presentada pel Grup municipal de CiU, per tal d’evitar el malbaratament alimentari. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Continuar treballant des de l’Ajuntament de Terrassa per evitar el malbaratament alimentari amb totes les 
administracions, productors, comercialitzadors, restauradors i entitats locals implicades. 
 
SEGON.- Continuar impulsant des de l’Ajuntament de Terrassa i en col•laboració amb totes les administracions, 
agents i entitats que treballen per l’aprofitament dels aliments, acords i circuits per l’aprofitament d’aliments frescos 
que acaben sent malbaratats.  
 
TERCER.- Proposar els canvis normatius necessaris que afavoreixin l’aprofitament dels aliments i no el seu 
llançament, tot garantint la seguretat alimentària, a les administracions competents i estudiar bonificacions en les 
ordenances fiscals que incentivin aquestes pràctiques. 
 
QUART.- Adherir-se al “Manifest de Profit” que en el marc de la campanya contra el malbaratament alimentari “Som 
gent de profit” ha endegat el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durant el 2014 i al 
llarg del 2015. 

 
CINQUÈ.- Continuar fent difusió en els mitjans de comunicació municipals de la importància d’evitar el malbaratament 
alimentari i convidar a la ciutadania que s’adhereixi  a les diferents propostes de manifest i activitats que promouen 
tant les administracions com les entitats. 
 
SISÈ.- Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials i entitats que treballen per evitar el 
malbaratament a nivell autonòmic i local, l’adopció d’aquest acords. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Complimentada. 
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FITXA NÚM.    160 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.12.18 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal de CiU, d’impuls a les polítiques de sensibilització 
per fer front als rumors negatius i als prejudicis sobre la diversitat d’origen o 
cultural. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- L’Ajuntament es declara “ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat d’origen o cultural”. 
 
SEGON.- L’Ajuntament es compromet a seguir actuant, posant en marxa els recursos i iniciatives que consideri, per tal de fer 
front als rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al municipi.  
 
TERCER.- Els membres de la corporació local de l’Ajuntament es comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, 
prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus discursos o campanyes. 
 
QUART.- L’Ajuntament es compromet en col·laboració amb les entitats i associacions interessades, a seguint fen activitats 
relacionades amb la diversitat d’origen o cultural, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquests col·lectius i promoure la bona 
convivència. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la FMC i l’ACM. 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a :  Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la FMC i l’ACM. 
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FITXA NÚM.    161 

Data  aprovació termini Extracte 

2014.12.18 No especifica. 
Presentada pel Grup municipal de CiU, demanant l’elaboració d’un codi d’actuació 
publicitari no sexista sobre la imatge de la dona als mitjans de comunicació. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Que el Govern de l’Estat espanyol  elabori el codi d’actuació publicitari a través del Observatorio de la 
Imagen de la Mujer, tal com es va aprovar per unanimitat a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, el 
27 de febrer de 2013. 
 
SEGON.- Començar de manera immediata l’elaboració d’aquest codi, ja que no requereix dotació pressupostària 
expressa, i el poden assumir els organismes habilitats en el sí del Instituto de la Mujer. 
 
TERCER.- Que l'Ajuntament de Terrassa es comprometi a conèixer i estudiar tots els programes, projectes i activitats 
que promogui l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació; i participar activament quan hagi assignada 
dotació pressupostària municipal concreta amb aquesta finalitat. 
 
QUART.- Fer arribar aquests acords als Grups Parlamentaris del Congreso de los Diputados. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 

Notificat a : Congreso de los Diputados. 
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FITXA NÚM.    162 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.02.02 No especifica. 
Presentada pels Grups municipals del PSC, de CiU i d’ICV-EUiA , en suport a les 
associacions sense ànim de lucre davant les obligacions tributàries derivades de la 
llei 27/2014 de l’Impost de Societats. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.- Instar al Govern central a retirar la obligatorietat a les associacions sense afany de lucre de declarar l’ 
Impost de Societats amb vigència des del dia 1 de gener del 2015, i mantenir la exempció en els termes que el RDL 
4/2004, de 5 de març, establia. 
 
SEGON.- Instar al Govern central a replantejar la normativa i garantir les bonificacions i exempcions per a les entitats 
no lucratives, que garanteixen la cohesió social. 
 
TERCER.- Instar la resta d’administracions públiques a posar en marxa programes d’assessorament fiscal de suport a 
les entitats i aplicar polítiques efectives que donin suport a la tasca que realitzen les entitats sense ànim de lucre en 
els àmbits administratiu, econòmic i de gestió. 
 
QUART.- Continuar facilitant des de l’Ajuntament de Terrassa servei d’informació i assessorament a les associacions i 
entitats sense ànim de lucre per orientar-les mentre no es modifiqui la Llei d’impost sobre Societats. 
         
CINQUÈ.- Notificar els presents acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups parlamentaris i a 
la Mesa del Congrés dels Diputats, així com a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al  Congrés dels Diputats. 
 
A més de les accions ja fetes, s’han realitzat tallers formatius adreçats a les entitats de la ciutat amb l'objectiu d'oferir 
informació bàsica sobre aquestes noves obligacions fiscals. (5 tallers) 
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FITXA NÚM.    163 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.02.02 No especifica. 

Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , en suport a les 
mobilitzacions dels professionals i dels usuaris/àries dels centres del Consorci 
Sanitari de Terrassa, i en defensa del model de sanitat pública comprès en el 
manifest elaborat pel seu Comitè d’empresa. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Terrassa expressa el seu suport i solidaritat amb les mobilitzacions dels treballadors i 
treballadores i dels usuaris i usuàries dels centres del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
SEGON.-  Recolzar la defensa del model de sanitat pública comprès en el manifest elaborat pel Comitè d’empresa del 
Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
TERCER.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que aturi les retallades en aquest sector i 
que aprovisioni, de manera efectiva, els recursos necessaris pel desenvolupament dels serveis públics de salut del 
Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
QUART.-  Reclamar al govern de la Generalitat que replantegi el Pressupost per al 2015 i que revisi la partida 
destinada al sistema de salut públic català. Així mateix, demanem al govern que no apliqui la reducció d’un 5% dels 
pressupostos dels centres concertats per criteris “d’eficiència” fins que no s’hagin definit i consensuat aquests criteris 
a aplicar amb les direccions des centres i amb els representants dels treballadors i treballadores.  
 
CINQUÈ.- Reclamar al Govern de l’Estat que tot allò recaptat per l’IVA sanitari es destini a increment dels 
pressupostos per a Sanitat Pública via governs autonòmics i mentre no s’aconsegueixi, garantir des del Govern català 
l’increment de dotació pressupostària suficient per a que els centres públics i concertats puguin fer front a l’increment 
de l’IVA sanitari.  
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa o al regidor/a en qui delegui per tal de fer les 
gestions oportunes, a fi efecte de poder desenvolupar els presents acords. 
 
SETÈ.- Traslladar els acords de la resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya. Així mateix, comunicar els anteriors acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa, al Comitè d’Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, a 
la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i a la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
Notificat a : Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa, al Comitè d’Empresa del Consorci 
Sanitari de Terrassa, enviat per mail a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i a la FAV de Terrassa. 
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FITXA NÚM.    164 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.02.02 Tres mesos 
Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant la creació d’un grup de treball 
per implantar a l’Ajuntament de Terrassa comunicats de pràctica de treball 
col•laboratiu. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
ÚNIC.- La creació d’un grup de treball a la nostra organització municipal,  que tingui com a encàrrec l’elaboració d’un informe 
que defineixi les estratègies de millora més adients a la nostra organització, per aconseguir la consolidació d’entorns de 
treball col•laboratiu, amb el foment de comunitats de pràctica i on la utilització de les diferents eines de millora continua 
existents permetin als nostres empleats públics seguir compartint el seu coneixement per trobar oportunitats de millora o de 
resolució de problemes de la seva tasca quotidiana, i on l’aportació d’aquestes noves idees, bones pràctiques i reflexió 
conjunta, ens pugui permetre obtenir les millores necessàries perseguides, per una millor prestació en els serveis públics, que 
la nostra ciutadania necessita i demana. 
 
Aquest grup de treball tècnic haurà d’elaborar l’informe en un termini màxim de tres mesos, que permeti l’aprofundiment del 
treball col•laboratiu i s’haurà d’elevar al Ple per la seva aprovació. 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
S’han iniciat els treballs d’elaboració de l’informe. 
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FITXA NÚM.    165 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.02.26 No especifica 

Presentada pels Grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA , en suport a la Iniciativa 
Legislativa Popular presentada al Parlament de Catalunya per l’Observatori de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals i altres col•lectius per fer front a l’emergència 
habitacional i la pobresa energètica. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.-  Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment citades per fer front a l’emergència 
habitacional i a la pobresa energètica. 

SEGON.- Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa 
energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 
Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i traslladar als Grups parlamentaris que agafin el compromís de la 
tramitació i aprovació d’aquesta. 

TERCER.- Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la 
ILP. 

QUART.- Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la taula d'habitatge per proposar l’organització d’actes i 
accions de difusió i suport a la ILP. 

CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució als promotors d’aquesta ILP, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Notificat a : enviat per correu electrònic a la  PAH Terrassa, PAH Catalunya, Observatori DESC i Aliança contra la Pobresa 
Energètica , als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    166 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.02.26 No especifica 
Presentada pel Grup municipal de CiU, per tal de promocionar la instal•lació de 
dispositius de seguretat de detectors de foc/fum i de gas a les persones usuàries 
del servei de teleassistència. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 

PRIMER.- Continuar en la realització de revisions i estudis de les persones usuàries de teleassistència, en la línia del que ja 
s’està treballant des de Serveis Socials com de la mateixa empresa, per tal de poder analitzar i avaluar tots els casos que 
siguin susceptibles de poder instal·lar aquests dispositius. Aquest estudi caldrà fer-lo començant pels usuaris d’edat més 
avançada. 

SEGON.- Incorporar a les noves altes del servei de teleassistència l’estudi de la conveniència de posar els dispositius de 
seguretat de detectors de foc/ fum, de gas i de mobilitat en funció del perfil de risc: persona que viu sola, que cuina i/o que té 
gas a casa.  

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les entitats de Gent Gran i del Tercer Sector de la ciutat, mitjançant els canals de 
comunicació més adients en cada cas. 

 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
Notificat a : enviat per correu electrònic a Lucia Linuesa  (Seveis Socials) i Carme Busqueta (Gent Gran). 
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FITXA NÚM.    167 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.02.26 No especifica 
Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant realitzar l’estudi per a la creació 
d’una cooperativa per a persones que viuen de la recollida ferralla, cartrons i paper 
al carrer. 

 
 

Contingut acords adoptats 

PRIMER.- Procedir a l’estudi que inclogui un estudi de mercat, de la creació i constitució d’una cooperativa de treballadors 
considerant les empreses ja existents relacionada amb la recollida de ferralla i cartrons, com a prova pilot, donant suport a 
la promoció del cooperativisme a la nostra ciutat. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Federació de Cooperatives de Catalunya,   a la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom, a l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i  al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
 
 
 
Notificat a:  la Federació de Cooperatives de Catalunya,   a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom, a l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i  al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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FITXA NÚM.    168 

Data  aprovació termini Extracte 

2015.03.26 No especifica 
Presentada pel Grup municipal de CiU, en suport a l’esport català en el seu 
conjunt, i especialment a les associacions, entitats i ciutadania terrassenques. que 
en formen part. 

 
 

Contingut acords adoptats 

 
 
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Terrassa a l’esport català en el seu conjunt i especialment a les 
associacions, entitats i ciutadania terrassenques que en formen part.  
 
SEGON.- Donar suport a l’esport català i local, així com al seu teixit associatiu difonent la campanya Sortim a guanyar”. 
Stop greuges a l’esport català encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que posen en risc 
la seva continuïtat. Així mateix, adherir-nos al Manifest en denúncia dels greuges a l’esport català, impulsat per la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.  
 
TERCER.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de l’Esport, al 
Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 
 
 

 
 

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu com pliment 

 
Notificat a : Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya. 
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