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Sis mesos per decidir 14.06.2016

L'Ajuntament inicia el procés de
participació per determinar la gestió de
l'aigua
El Consell Editorial, que dimarts ha celebrat la primera
reunió, ha desvelat que la decisió final sobre quin serà el
model de gestió del servei es decidirà en el Ple de
desembre, després d'una consulta ciutadana

El Ple municipal del desembre prendrà la decisió final sobre quin serà el model
de  gestió  de  l’aigua.  Així  ho  ha  desvelat  el  Consell  Editorial,  que  aquest
dimarts ha celebrat la seva primera reunió i que té com a objectiu dirigir durant
els  propers  sis mesos  el  procés  de  participació  ciutadana.  A  finals  d’aquest
any  s’acaba  la  concessió  a  l’empresa  Mina  Pública  d’Aigües  de  Terrassa  i,
davant  d’aquesta  situació,  l’Ajuntament  posa  en  marxa  un  procés  per
determinar  quin  és  el  model  que  prefereixen  els  terrassencs.  Després  de
promoure  el  debat  públic  a  través  de  diferents  mecanismes,  el  Consell
Editorial  preveu  una  consulta  ciutadana  a  l’octubre  i,  finalment,  el  calendari
d’aquest dispositiu conclourà amb  la publicació dels  resultats de  la consulta  i
un  informe de tancament amb  la Memòria de  la Comissió. Tot això, abans de
que els representants polítics acabin votant l’aprovació del model en l’últim Ple
de l’any. 

La  secretària  del  Consell  Editorial,  Itziar  González,  ha  justificat  la  fórmula
escollida  per  prendre  la  decisió  final.  “El  més  democràtic  és  que  sigui  el
resultat d’una discussió de plenari,  ja que en un plenari hi participa el 60% de
les  persones  representades  pels  seus  càrrecs  electes,  mentre  que  en  les
consultes ciutadanes, de vegades, només hi participa un 3 o un 4%. Per tant
serà  el  Ple  qui  proposarà  als  diferents  grups  el model  de  gestió,  es  votarà  i
sortirà  el  resultat.  Això  sí,  el  comprómís  de  tots  els  partits  polítics  és  estar
atents  i seguir molt els debats  i els  interessos de  la ciutadania durant aquest
procés de particiapació”, ha comentat González.

El  Consell  Editorial,  que  està  format  per  representants  polítics,  entitats
ciutadanes i serveis tècnics implicats, preveu iniciar la difusió per promoure la
participació, un cop  finalitzades  les eleccions generals del proper 26 de  juny.

Futbol 14.06.2016
El Matadepera CF
aconsegueix, per primer cop,
l’ascens a Segona Catalana
L'ascens arriba després de derrotar,
diumenge i a casa, el Martorell B per 5 gols a
1. Amb aquest contundent resultat els
matadeperencs han remuntat el resultat
advers de 3 gols a 1 en el partit d’anada

SetembreDesembre 14.06.2016

El CAET obrirà la temporada
amb '4', l'espectacle
inaugural del Festival TNT
La programació teatral de setembre a
desembre del CAET inclou vuit espectacles
en el marc d’una programació variada i de
qualitat pensada per agradar a tots els públics

Incident 14.06.2016

El CN Terrassa tanca les
instal·lacions de l'Area
Olímpica per un núvol tòxic
L'incident s'ha produït per un error humà, al
barrejar hipoclorit sòdic amb àcid sulfúric
reduït al 22%. Protecció Civil ha recomanat
tancar totes les instal·lacions tot el dia.
Dimecres s'espera obrir amb normalitat

Eleccions generals 14.06.2016

En Comú Podem diu ser
l’única formació capaç de
posar fi a la corrupció
Exigeix que es persegueixin els ciutadans que
tinguin els estalvis en paradisos fiscals
perquè els diners que generen no reverteixen
en el be comú local. En veuen l’existència
com un atac a la democràcia
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La  primera  acció  consistirà  en  l’enviament  a  tots  els  domicilis  d’una  petita
publicació  informativa.  D’altra  banda,  els  terrassencs  podran  expressarse  a
través  del  web  de  l’àrea  de  Govern  Obert  de  l’Ajuntament
(http://governobert.terrassa.cat/aigua/); un portal que pretén ser una prova pilot
de  cara  a  la  confecció  de  la  Plataforma  Digital  de  participació  ciutadana,
aprovada en  la sessió plenària del mes de març. A part del web municipal, el
dispositiu  també  preveu  programar  una  sèrie  d’activitats  presencials  per
promoure la interacció entre l’administració pública i la ciutadania.
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