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Aquest és l'ordre del dia del Ple
extraordinari de Terrassa sobre
l'Estat de la Ciutat d'aquest
divendres
Es debatran quatre propostes de resolució i es preveu la intervenció de cinc
entitats i associacions de veïns
L'Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest divendres, 5 de març, el Ple Municipal extraordinari
sobre l'Estat de la Ciutat. Es tracta d'un format que s'havia perdut en els darrers mandats a
Terrassa, però molt comú a la política municipal. En aquest cas, coincideix amb l'arribada de
l'equador del mandat actual.
El govern arrencarà la sessió amb una intervenció de 30 minuts, tot seguit intervindran cinc entitats i
associacions en torns de cinc minuts. Cada grup municipal disposarà de dos torns, un de 30
minuts i un segon de 10. En aquest temps podran avaluar la gestió del govern, valorar les
intervencions de les entitats i presentar les propostes de resolució.
La sessió plenària començarà a dos quarts de deu del matí i se celebrarà en format telemàtic. Es pot
seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Terrassa o a la Ràdio
Municipal (95.2 FM). Consulta a continuació l'ordre del dia del Ple.
- Intervenció de l'Associació de Veïns de Can Palet de Vista Alegre.
- Intervenció de l'Associació de Veïns de Can Roca.
- Intervenció de la Federació d'Associació de Veïns de Terrassa.
- Intervenció de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria.
- Intervenció de l'Assemblea Nacional Catalana de Terrassa.
- Proposta presentada pel Grup Municipal de JxT, per tal que s'iniciï un procés
participatiu que permeti establir unes bases estratègiques comunes de futur.
- Proposta presentada pel Grup Municipal de Ciutadans, per a la realització d'una
enquesta sobre l'estat de la ciutat.
- Proposta presentada pel Grup Municipal del PSC, per a la reconstrucció social i
econòmica de la ciutat.
- Proposta presentada pels grups municipals de TxT i ERC-MES per al Ple sobre
l'estat de la ciutat.
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