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Aquests són els 31 punts de l'ordre
del dia del Ple de Terrassa d'aquest
divendres
L'aixecament d'un expedient sancionador contra Rosa Boladeras és un dels
punts més destacats
L'Ajuntament de Terrassa celebra aquest divendres el ple ordinari del mes d'abril en una sessió
composta de 30 punts, entre els quals nou propostes de resolució. Se celebrarà de forma telemàtica
a partir de les 9.30 h i es podrà seguir en directe a través d'aquest enllaç
(https://www.youtube.com/watch?v=hgAQNecOFRg) i per la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2
FM). Un cop s'acabi, se celebrarà un ple extraordinari sobre la vacunació amb dosis sobrants al
Consorci Sanitari de Terrassa (CST).
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77827/vacunacio-amb-dosis-sobrants-al-cstdebat-ple-extraordinari-proxim-divendres)
Consulta sota aquestes línies l'ordre del dia:
1. Aprovació de l'esborrany de l'Acta de la reunió realitzada el dia 5 de març
d'enguany (número 2/2021).
Àrea de Territori i Sostenibilitat
2. Nomenament de representant dels usuaris del servei en el Consell d'administració
de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua.
3. Aprovació del document de línies estratègiques del servei d'abastament d'aigua
de Terrassa.
4. Aprovació de l'acord per a l'impuls de la Via Verda del Vallès (Collserola - Sant
Llorenç del Munt).
5. Aprovació text refós del Pla Especial de Ca n'Amat de la Muntanya (Masia Egara).
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77777/terrassa-aposta-reformar-masia-egaraestablir-hi-hotel)
6. Desestimació del recurs reposició presentat contra acord del Ple de 24 de juliol
2020, pel qual s'acordà la imposició d'una sanció pels fets infractors, qualificats com
a molt greus, efectuats a l'habitatge bifamiliar, emplaçat a la RAMBLA D'ÈGARA,
núm. 309.
7. Desestimació del recurs reposició presentat contra acord del Ple de 24 de juliol
2020, pel qual s'acordà la imposició d'una sanció pels fets infractors, qualificats com
a molt greus, efectuats a l'habitatge bifamiliar, emplaçat al CARRER DE GALILEU,
280.
8. Aprovació de les condicions econòmiques del contracte per a la gestió i explotació
del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa,
vigent entre l'Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D'EGARA, SA (TMESA),
per al 2021.
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Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
9. Constitució de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Terrassa.
10. Correcció d'una errada material detectada a l'expedient de suplement de crèdit
número 1 del Pressupost de l'Ajuntament del 2021, aprovat pel Ple municipal en data 29 de març
de 2021, i confirmació de l'aprovació definitiva de l'esmentat expedient.
11. Prendre coneixement de l'Informe de la Intervenció General en relació al
compliment de la normativa contra la morositat a l'exercici 2020.
12. Prendre coneixement de l'Informe resum de control intern d'aquesta Entitat i dels
seus ens, relatiu al Pressupost de 2020.
13. Cessió d'ús gratuït privatiu de la nau Pont Aurell i Armengol, situada al carrer
Sant Francesc, núm.71 de Terrassa, per ubicar-hi un centre en l'àmbit de la
neurologia impulsat per AVAN.
14. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 3.25, quant a la
tarifació social d'escoles bressol, 3.8, relativa a la modificació de les tarifes de les
piscines, i la 4.1, relativa a una modificació en les exempcions de la prestació de
l'aigua.
15. Inici d'expedient sancionador per presumpte incompliment del Codi Ètic i de
Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77839/arriba-al-ple-inici-expedientsancionador-rosa-boladeras-adjudicacio-festival-elixir)
Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
16. Aprovació del conveni de donació del Fons Jordi Tomàs, integrat per 1.455
llibres i documents de divulgació cinematogràfica, i 701 aparells cinematogràfics.
Junta de Portaveus
17. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència
masclista.
18. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta
de Portaveus, si s'escau.
Partipació Ciutadana
19. Proposta presentada pel Col·lectiu Sobirania i Salut Terrassa, plantejant una moratòria en el
desplegament de la xarxa mòbil 5G a Terrassa.
Propostes de resolució
20. Presentada pel Grup municipal de JxT, proposant excloure aquelles empreses que
incompleixin els terminis legals de pagament amb els proveïdors, de les ajudes finançades amb
fons europeus Next Generation.
21. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, per demanar al govern espanyol
que consideri agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions als conductors i conductores
de l'autobús.
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22. Presentada pel Grup municipal de JxT, demanant que tots els canals i mitjans de
comunicació municipals informin i facin publicitat de tots els acords adoptats en sessió plenària.
23. Presentada pel Grup municipal de JxT, per a la reparació i dignificació de les dones
perseguides per bruixeria. (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77865/pobresamenstrual-arriba-al-ple-terrassa-erc-tot-terrassa-junts-alien-combatre-la)
24. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per la inclusió de mesures per a
garantir l'accés i permanència a l'habitatge a la futura Llei del dret a l'habitatge estatal.
25. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per facilitar la participació ciutadana en els Plens
municipals.
26. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la transparència dels Plens
municipals.
27. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, proposant millores al web de Taigua.
28. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la prevenció del suïcidi i per la salut mental a
Terrassa. (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77847/ciutadans-proposa-impulsarcampanya-sensibilitzacio-prevencio-suicidi-terrassa)
29. Propostes urgents
Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern municipal
30. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.637 al
4.034/2021, dictats per l'Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.
31. Donar compte del llistat d'acords adoptats per la Junta de Govern Local.
Precs i preguntes
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