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Compromís de l’Ajuntament per la gestió directa de l’aigua
El front comú del PSC, TeC, ERC-MES i la CUP i la majoria
clara que representen en el ple municipal faran capgirar
la gestió privada dels darrers 75 anys cap a una gestió
pública i directa de l’aigua.
Redacció

bats, crispacions i afers judicials,
l’acord aprovat en el ple del juliol
ha esdevingut un punt d’inflexió.
20 de 27 regidors suposen una
àmplia majoria. La qual cosa no
vol dir que tot estigui coll avall,
i moltes veus recorden les dificultats que hi haurà en el camí
de la municipalització. I és encara obvi que el procés, tot plegat,
s’està desenvolupant tard i amb
improvisació. I amb la sensació
de que la postura actual del PSC
té més a veure amb el xoc amb
l’empresa concessionària actual
que no pas per un convenciment
natural. Això sí, l’alcalde Ballart
feia temps que parlava de la
seva preferència per una gestió
pública del servei. Amparant-se
entre d’altres en què
Cal destacar la feina feta des de la l’empresa Mina no
reconeix l’autoritat
Taula de l’Aigua, que ha empès el
municipal del servei.
debat públic i un posicionament
Una altra consideració és que ara queferm en aquest afer tan cabdal
da en entredit l’equip
de govern de la coalició entre el
a d’altres municipis.
PSC i CiU, ja que aquest últim no
A banda del front comú del és partidari d’una gestió pública.
PSC, Terrassa en Comú, ERC- El PP s’hi oposa ja que diu no
MES i CUP a favor de munici- tenir tota la informació tècnica
palitzar l’aigua, cal destacar la per posicionar-se al respecte. C’s
feina feta des de la ciutadania, manté que rebutja que el govern
encapçalada per la Taula de actual gestioni el servei, i posa
l’Aigua, la qual els darrers dos com a exemples, el “fracàs” del
anys ha empès al debat públic i Parc Audiovisual o la Societat
ha mantingut un posicionament Municipal d’Habitatge, en opiferm davant d’aquest afer tan nió seva, al temps que es remet
cabdal per a la ciutat.
a l’alt cost que la gestió pública
Després de molts mesos de de- suposarà.

L

a gestió del servei
d’aigua a la ciutat serà
pública i directa. Cap
aquí almenys apunta
l’aprovació en el darrer plenari.
Cal no oblidar la transcendència
de l’acord del darrer ple del juliol,
segurament el més important
del que portem de legislatura.
Així serà, com a mínim, a partir
del juny del 2017, ja que l’actual
concessionària mantindrà la
gestió durant sis mesos més. La
importància de la decisió va més
enllà de l’àmbit local, ja que una
ciutat de les característiques de
Terrassa giri a una gestió pública és prou transcendent de cara

Ple municipal

Per la seva banda, el Consell
Editorial de l’Aigua manté la línia de treball, que consisteix en
llançar el dispositiu de participació i permetre així la deliberació i el debat en un marc neutre,
garantint la pluralitat i el respecte per totes les visions i sensibilitats. Ara toca que el Consell
Editorial concreti el programa
d’activitats per al debat sobre el
servei públic de l’aigua. Aquest
programa, i el propi dispositiu
web per al debat, es donarà a
conèixer a la ciutadania a partir
d’aleshores, aprofitant els canals
de difusió ja existents per a altres
processos participatius, com és el

del Pla d’Acció Municipal (PAM).
A través d’aquests canals es farà
una crida a la ciutadania perquè
assisteixi i participi en les activitats presencials programades a
partir del setembre, o en el debat
a través de la web.
A la passada reunió, es va concloure que allò que permet la llei
és articular la consulta ciutadana
en el marc d’un procés de participació ciutadana, tal i com indica
la Llei 10/2014, de 26 de setembre. Amb la decisió que ha pres
el Consell Editorial, es compleix
allò establert a l’article 17 del nou
Reglament de Participació Ciutadana aprovat aquest juliol al

Aprovat el nou Reglament de Participació, 26 anys després

Miquel Gordillo

D
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efinitivament s’ha
acabat aprovant el
nou Reglament de
Participació Ciutadana, que substitueix el de l’any
1990 i la darrera modificació de
fa vint anys. El reglament ha
estat sotmès a debat els darrers
dos anys, i n’han participat entitats veïnals i col·lectius, que
han presentat diferents esmenes i al·legacions. Per exemple,
en aquestes pàgines el president
de la Favt, Ramon Clariana, ja va
manifestar els seus dubtes vers
l’aplicació d’aquest reglament,
en referència a que en el nou
redactat s’iguala la rellevància
de la participació del ciutadà a
títol individual, quan s’hauria de
reforçar la implicació de les entitats col·lectives.
Malgrat les reticències que
encara desperta, també entre
alguns dels grups del consistori
- sovint es confon participació
amb sessions informatives, deia
la representat de la CUP -, se celebra que per fi s’hagi arribat a
obtenir un text definitiu. El PP
va ser l’únic grup que va votar
en contra de l’aprovació del reglament. Tanmateix, és a partir
d’ara que s’haurà de valorar si

aquest nou marc és capaç de fomentar una major participació
del conjunt de la ciutadania en
els afers municipals per valorar
l’abast d’aquesta reglamentació.
Sí que hi ha unanimitat en reconèixer la tasca de diàleg i la
recerca del consens de la regidoria de Qualitat Democràtica,
Meritxell Lluís, de cara a assolir
el nou reglament. També en el
darrer ple es va aprovar inicialment el Reglament del Consell
Municipal d’Economia Social,
que se suposa pioner en el país,
i del qual informem més àmpliament a la pàgina 10 d’aquest periòdic.
«18 de juliol mai més», declaració
contra el Cop d’Estat franquista
D’entre els diferents acords de
Junta de Portaveus anunciats en
el darrer plenari, destaca el suport unànime de tots els grups
a la declaració de diverses entitats memorialistes sobre el 80è
aniversari del cop d’Estat del
18 de juliol de 1936, que va causar violència i repressió durant
la dictadura franquista al llarg
de quaranta anys. El text incideix en que Catalunya va patir
una doble repressió, en la seva
identitat nacional, i en l’intent
d’anular-la culturalment. La

memòria històrica no pot ser
oblidada, per exemple encara
resten milers de persones en
foses comunes. Per això, el text
aprovat denuncia que moltes
publicacions continuen fomentant l’oblit i la manca de reparació a les víctimes del franquisme. La declaració anima a altres
municipis a dur a terme actuacions en aquesta data, com ara
col·locar pancartes o altres elements visuals on es llegeixi «18
de juliol mai més».
Tal com les cròniques de diversos rotatius més enllà de
l’àmbit local han destacat, de
cara el proper estiu s’ha establert, el dret a la pràctica naturista a les piscines municipals
de la ciutat. A iniciativa de la
CUP, es destinarà una franja
horària en què es podrà gaudir
de les piscines públiques sense
haver de fer servir banyador. El
PP va votar en contra de la mesura, C’s i CiU es van abstenir.
De nou Ciutadans i el PP van
votar en contra d’un dels acords,
en aquest cas el de reclamar al
govern de l’Estat el traspàs de
les beques, segons resolucions
del Tribunal Constitucional, i
on s’insta a que es retornin els
fons de beques a l’estudi per tal
de ser gestionats des de les universitats catalanes.

S’ha de retirar l’amiant de les escoles
Un altre acord unànime és el de
retirar l’amiant de les escoles. Per
unanimitat, durant el 2017, s’han
d’identificar les escoles que encara mantinguin aquest material
en les seves instal·lacions, i dur a
terme la seva retirada. El sindicat
CCOO ja va denunciar que només
al Vallès Occidental existeixen
encara uns 38 centres educatius
amb plaques de fibrociment, un
component perillós que pot afectar el sistema respiratori i que
està catalogat per l’OMS com a
cancerigen.
A petició d’ERC-MES, s’acordà
revisar els protocols de la Festa Major, i que en l’organització
de la mateixa puguin participar
i decidir les entitats i els actors
culturals i socials implicats. La
intenció és la de fer una festa més
participativa i inclusiva, i en la
qual prevalguin els valors laïcs de
la Festa Major.
Altres acords aprovats varen
ser el suport a les víctimes dels
accidents i errors mèdics, així
com la millora del servei de rodalies Renfe a Catalunya. En el
darrer plenari de juliol es va aprovar concedir la Medalla d’Honor
a Joana Biarnès i Florensa, dona
pionera del fotoperiodisme.

Ple Municipal, que estableix que
podran ser exceptuats de passar
per consultes populars els casos
d’interès públic i/o que hagin
passat per un procés participatiu.
El Consell Editorial de l’Aigua
és l’organisme que dirigeix el
procés participatiu. Està format
per un membre de cada grup polític representat al Ple Municipal,
i per la ciutadania -representada
per les entitats promotores del
debat-, així com per la representació tècnica de les Àrees o Serveis de l’Ajuntament de Terrassa
que es pugui estimar oportú convocar en les sessions en què sigui
pertinent.

Audiències públiques
sobre el pressupost
municipal 2017
Dins dels Plans d’Acció
Municipal, i de cara a
concretar el pressupost
municipal de l’any 2017,
l’Ajuntament està duent a
terme aquest període estival unes sessions informatives, anomenades audiències públiques. L’objectiu
de les mateixes, tal com
indica el consistori, és el
de rendir comptes amb la
ciutadania, contribuir a
una major transparència
i fomentar la participació.
Aquestes audiències són
una novetat d’enguany, un
projecte pilot que es pretén
establir de manera estable
en l’elaboració dels plans
d’accions futurs.
Les sessions són cinc i
es varen iniciar al mes de
juliol. El proper 13 de setembre tindrà lloc la quarta,
referida a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
a les 19h al Centre Cívic
Avel·lí Estrenjer. El dia 15
d’aquest mes, la sessió corresponent a l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat es realitzarà al
Centre Cívic Maria Aurèlia
Capmany.

