ACTA SESSIÓ JUNTA DE PORTAVEUS
Secretaria General

ADVERTIMENT. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Portaveus
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta de
Portaveus en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o
altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una
norma amb rang legal.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Membres assistents
Núria Marín García (TxT)

01/2020

27 DE GENER DE 2020

A la Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, en data vint-i-set de gener de l’any dos
mil vint, es reuneix la Junta de Portaveus, per fer
en primera convocatòria sessió ordinària, sota la
Presidència de la senyora Núria Marín García.

Isaac Albert i Agut (ERC-MES)
Marc Armengol Puig (PSC-CP)
Meritxell Lluís i Vall (JUNTS)
Javier González Delgado (C’s)
Secretari
Óscar González Ballesteros

Són presents en la sessió els portaveus dels
respectius grups polítics municipals que
s’anomenen al marge assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general de la
Corporació; i el senyor Isidre Colás Castilla,
coordinador general.
També assisteix la regidora, senyora Jennifer
Ramírez Porras.
La presidència obre la sessió a les cinc de la
tarda del dia de la data, i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Epígraf 1) Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 16 de desembre (núm. 12/2019).
Per unanimitat dels membres assistents s’aprova l’acta de la sessió realitzada el 16 de
desembre, acta núm. 12/2019.
Epígraf 2) Propostes d’acords i declaracions de la Junta de Portaveus.
Pel que respecta a la informació susceptible d’incorporar dins l’apartat d’acords i/o
declaracions de la Junta de Portaveus, els portaveus dels grups municipals sotmeten a
la consideració de la Junta de Portaveus les següents propostes d’acord:
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Propostes d’acords i declaracions de Junta de Portaveus
PONENTS

EXTRACTE

1. TxT / ERC

Aprovar l'adhesió de la ciutat de Terrassa a la Declaració del plàstic

2. PSC

Perquè la T-Usual i la T-Jove d'una zona permetin viatjar als municipis
limítrofs de terrassa

3. PSC

Garantir l’educació universal en el marc del respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals

4. PSC

Per fer front a la despoblació, l’envelliment i la manca d’oportunitats
en el medi rural

5. PSC

De rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona

6. PSC

Sobre les denegacions d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO2019

7. C’s

Per avaluar el desplegament del ROM

8. C’s

Creació d’un jutjat especialitzat en clàusules abusives i condiciones
generals de contractació en préstecs hipotecaris

9. C’s

Reprovació de
funcions

10. JxT

De rebuig a la resolució de la JEC i del TS, respecte el President de la
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

11. PSC

En defensa de la concertació territorial i la ocupació

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya en

Els portaveus anuncien que comunicaran el posicionament dels grups municipals que
representen, pel que fa a les propostes d’acords i declaracions, amb antelació a la
realització de la sessió del Ple municipal.

Epígraf 3) Proposta de convocatòria i ordre del dia de la propera sessió ordinària
del Ple municipal.
En aquest apartat es revisa la proposta de convocatòria i d’ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple municipal, que incorpora els assumptes que han estat
dictaminats per les respectives comissions informatives. Així mateix s’incorporen a la
proposta d’ordre del dia les propostes de resolució presentades i/o anunciades en el
decurs de la sessió per part dels grups polítics municipals, i que s’indicaran.
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La proposta d’ordre del dia de la propera sessió ordinària de l’Ajuntament és
parcialment modificada i resta fixada en els termes que s’indicaran a continuació.
Sessió núm. 01/2020
Data sessió: 31 de gener de 2020
Caràcter: ordinari
Hora inici: 09.30
Ordre del Dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 de novembre de
2019 (número 15/2019)
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a
l’àmbit del Vapor Ros.
ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
3. Aprovació de les Bases específiques que han de regir l’atorgament d’ajuts econòmics
per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçats a les famílies monoparentals respecte
de l’Impost sobre Béns Immobles.
4. Modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020.
5. Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici
2020.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
6. Donar compte del Decret núm. 10.711/2019 de 16 de desembre, relatiu a la sol·licitud
de subvenció al Consejo Superior de Deportes, per a l’execució d’obres
d’accessibilitat i obres en infraestructures esportives per competicions de caràcter
internacional i ratificació de l’acord tercer del Decret, relatiu al compromís de
consignació en el Pressupost municipal per 2021.
ÀREA DE CICLES DE LA VIDA
7. Aprovació inicial de la modificació de l’article 31.4 del Reglament Municipal de
Participació Ciutadana.
JUNTA DE PORTAVEUS
8. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
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9. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de
Portaveus, si s’escau.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
10. Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant la designació de representants
suplents en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i en
l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).
11. Presentada per Alcaldia-Presidència, d’adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses
pel clima i l’energia.
12. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en relació a la revisió de la taxa de
guals.
13. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, per la supressió del cablejat aeri
a Terrassa.
14. Presentada pel Grup municipal de JxT, per la regulació dels vehicles de mobilitat
personal i cicles de més de dues rodes.
15. Presentada pel conjunt de Grups polítics municipals, per crear un espai de
convivència i foment de l’activitat social al barri de La Maurina.
16. Presentada pels Grups municipals del PSC i Ciutadans, per garantir el benestar
animal i el manteniment de les tradicions.
17. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES, PSC i Ciutadans, sobre l’accés
ferroviari a l’aeroport.
18. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, sobre l’aplicació del Decret
Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
19. Presentada pel Grup municipal de JxT, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral
Central i del Tribunal Suprem, respecte el M. H. President de la Generalitat Quim
Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.

20. PROPOSTES URGENTS
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
MUNICIPAL
21. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 9.479 al
10.526/2019, així com els tramitats electrònicament, 2.372 al 2.631/2019, dictats per
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.
22. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
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PRECS I PREGUNTES
Epígraf 4) Torn obert de paraules
La senyora Lluís demana si en l’expedient de bases específiques d’ajuts econòmics
adreçats a família monoparentals respecte a l’IBI es van recollir les esmenes que el seu
grup municipal va plantejar en la sessió de la comissió informativa de serveis generals i
govern obert del passat 23 de gener. La senyora Marín li respon afirmativament i que
aquest dilluns 27 pel matí es va passar als grups el text definitiu d’aquestes bases. La
senyora Lluís li comenta llavors que el revisarà i que li’n dirà alguna cosa abans de la
convocatòria de la sessió del ple.
La senyora Lluís demana també que, sempre que sigui possible, s’especifiqui en els
punts d’informació de Presidència dels ordres del dia de les convocatòries de les
sessions de les comissions informatives els temes dels quals hi parlarà i informarà
aleshores. La senyora Marín li contesta que es tindrà en compte aquesta petició.
El senyor Armengol exposa que en el despatx del seu grup municipal hi ha un ordinador
que utilitzen els seus membres i que no funciona bé. Demana que sigui canviat. La
senyora Marín en pren nota.
I, no havent-hi més assumptes dels que tractar, quan són les disset hores i quaranta
cinc minuts de la tarda del dia de la data, es dona per finalitzada la sessió de la qual
s’estén la present acta que com a secretari CERTIFICO.
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