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L'equip de govern i ERCMes donaran
suport a la pròrroga del servei d'autobusos
Seria la sisena prolongació del contracte amb al grup
Avanza. El ple de setembre també debatrà la pròrroga del
servei de l'aigua. La majoria de partits rebutja les
al·legacions presentades per l'empresa Mina

Dues  pròrrogues,  la  del  contracte  del  servei  d’autobusos  i  la  de  la  gestió  de
l’aigua  per  part  de Mina,  han  centrat  el  debat  de  la  Comissió  Informativa  de
Territori  i Sostenibilitat.  La  reunió ordinària ha servit  per elevar a Ple els  cinc
punts  previstos  en  l’ordre  del  dia,  a més  del  de  la  gestió  de  l’aigua,  que  ha
entrat com a proposta de caràcter urgent.

Tots els partits, excepte PP i Ciutadans, han recolzat rebutjar les al·legacions
presentades per Mina, en referència a la pròrroga forçosa de la concessió. Una
pròrroga aprovada en el Ple  del  passat mes de  juny,  la  qual  obliga  a Mina a
allargar la prestació del servei, amb un termini màxim de mig any per efectuar
el  traspàs  de  la  gestió.  Si  el  proper  Ple  aprova  la  resposta  negativa  a  les
al·legacions  presentades,  l’Ajuntament  preveu  que  la  situació  acabi
desembocant en un contenciós per part de la companyia d’aigua.

L’altre  tema  candent  d’aquesta  reunió  ha  estat  l’aprovació  de  la  pròrroga  del
contracte  per  a  la  gestió  i  explotació  del  servei  d’autobusos. En  aquest  cas,
amb els  vots  dels  dos  partits  del Govern  –PSC  i Convergència,  a més dels
d’Esquerra  Republicana  MES,  i  l’abstenció  de  la  resta  de  grups,  s’ha  donat
llum verda valorar el dictamen en el proper Ple. 

En  aquest  sentit,  l’Ajuntament  es manté  a  l’espera  de  que  el Govern  central
aprovi  una  nova  llei  de  contractacions  per  poder  treure  així  la  concessió  a
concurs. El contracte amb TMESA, firmat el 1989, és de 20 anys prorrogable
a 10 més. En cas que s’acabi aprovant, aquesta seria  la sisena pròrroga que
l’Ajuntament  acorda  per  a  la  concessió  del  servei  a  càrrec  de  l’empresa  del
Grup  Avanza,  un  fet  que  ha  aixecat  crítiques  per  part  de  l’oposició.  Tant
Terrassa  En Comú  com Esquerra  i  CUP  han  reclamat  que  es  treballi  per  no
trobarse  en  la  mateixa  situació  d’aquí  a  un  any,  ja  que  l’ampliació  del
contracte es contempla fins el desembre del 2017.

La  Comissió  també  ha  aprovat  que  Terrassa  es  presenti  com  a  ciutat
candidata  als  Premis  Reina  Letícia  2016  d’Accessibilitat  Universal  de
Municipis, els quals distingeixen  les  localitats més adaptades a  les persones
amb  capacitats  diverses.  El  guardó,  anomenat  “Real  Patronato  sobre
Discapacidad”,  compta  amb  una  dotació  econòmica  de  15.000  euros.  PSC,
Convergència  i  PP  han  votat  a  favor  d’elevar  aquest  dictamen  al  Ple  de  la
setmana que ve.
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Salt Idiomes suma el seu
tercer centre a Terrassa amb
un nova escola
La nova escola està situada al carrer Sant
Francesc. Ocupa un edifici de 600 m2, amb
un pati de 200 m2. Les instal·lacions
permetran complementar les classes
d'idiomes amb activitats més lúdiques

Nova oferta 20.09.2016

El nou centre de fitness
Star's Gym Padel Club obre
les portes al Parc Vallès
La cadena ofereix més de 80 activitats
setmanals, ludoteca, serveis de salut i
classes dirigides, en un espai de més de
6.000m2 i amb una zona d'aigües, una
terrassa solàrium i un restaurant panoràmic

Bàsquet femení 20.09.2016

JE TerrassaQsport i CN
Terrassa inicien la
competició amb derrota
Les de Rafa Gutiérrez, tot i un bon inici de
partit, van caure a la pista del Barça CBS (57
48) per un mal tercer quart. El conjunt de
Germán Simón, en canvi, va anar sempre per
darrere contra el CB Igualada (6153)

A l'Arxiu Tobella 20.09.2016

El fotògraf Antoni Comellas
dóna més de 2.500 imatges
de Terrassa
Són, en la seva majoria, diapositives del
paisatge urbà i rural de la ciutat durant els
anys vuitanta i noranta, que mostren els
importants canvis urbanístics que ha afrontat
la ciutat les últimes dècades
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