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Vallès Occidental 21.09.2016

Els ajuntaments de la comarca estudiaran
la possibilitat de municipalitzar serveis
El Consell d’alcaldes i alcaldesses ha acordat impulsar un
debat sobre el model de gestió dels serveis públics a
l’administració local. Un comissió valorarà la internalització i,
fins i tot, de mancomunarlos
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El  Consell  d’alcaldes  i  alcaldesses  del  Vallès  Occidental  ha  acordat  aquest
dimecres  impulsar  un  debat  sobre  el model  de  gestió  dels  serveis  públics  a
l’administració local. Un comissió valorarà la possibilitat de la internalització de
serveis com l’abastament d’aigua, la funerària, la zona blava i la neteja, i, fins i
tot, de mancomunarlos entre diferents municipis de la comarca. Jordi Ballart,
alcalde  de  Terrassa,  explica  que:  "Per  tant,  que  hi  hagi  una  estratègia  i  que
aquesta  comarca  avanci  cap  a  un  model  de  gestió  pública  directa,  que
pensem que ha de ser més eficient i eficaç, però que sobretot el que ha de fer
és reforçar el sector públic  i que  la gestió dels bens  i dels serveis públics es
faci d'una  forma més  transparent  i amb més controls públics del que s'ha  fet
fins ara."
 
Els  representants  municipals  han  fet  també  un  toc  d’alerta  a  les  empreses
subministradores d’energia i gas. Davant del malestar per les traves i la manca
de  resposta  davant  la  pobresa  energètica,  els  municipis  vallesans  iniciaran
procediments  sancionadors  amb  aquelles  companyies  que  no  compleixin  el
procediment  establert  per  la  Llei  24/2015.  També  s’instarà  la  Generalitat  a
desplegar  les  mesures  previstes  en  la  llei  i  es  tindrà  en  compte  l’actitud
d’aquestes empreses en futures licitacions. Segons Juli Fernández, alcalde de
Sabadell:  "Hem  acordat  utilitzar  la  capacitat  d'incidència  que  tenim  en  el
mercat  i que en  futures  licitacions que es puguin  fer,  ja sigui directament o a
través d'entitats municipalistes o supramunicipals en les que hi participem, es
tingui en compte aquesta aplicació i aquest compromís amb la responsabilitat
que tenen aquestes empreses segons la llei."
 
En  la  reunió  també  s’ha  decidit  confeccionar  un  cens  comarcal  d’habitatges
ocupats i que diferenciï entre els diferents tipus d’ocupacions. Aquestes dades
complementaran  el  cens  de  pisos  buits  elaborat  per  la Generalitat.  Amb  tota
aquesta  informació,  es  redactarà  un  protocol  conjunt  per  establir  els
mecanismes d’actuació necessaris.
 
D’altra  banda,  els  alcaldes  i  alcaldesses  han  alertat  que  la  Generalitat  no
complirà  amb  el  pla  de  xoc  que  ha  de  garantir  les  beques  menjador  a  la
comarca perquè no ha fet la dotació necessària. Ignasi Giménez, president del
Consell Comarcal  del Vallès Occidental,  es mostra  contundent:  "Aquí  sí  que
hem arribat a  l'acord d'enviar una carta urgent a  la conselleria perquè aquesta
situació  s'està  incomplint.  No  té  cap mena  de  sentit  que  la Generalitat  digui
quin és el  llindar de  risc de  la pobresa  i no ho compleixi a  l'hora d'atorgar  les
beques menjador quan,  a més,  hi  ha un  resolució del Parlament  en  relació a
aquest tema."

Valoració positiva 21.09.2016

Les activitats culturals
d'estiu reben prop de 13.000
espectadors
Concretament, el total d’assistents ha estat de
12.838, una xifra lleugerament superior als
12.445 espectadors registrats l’any passat.
La vuitena edició del Festival de Circ ha estat
un any més l'esdeveniment amb més
assistència

Aules d'estudi 21.09.2016
Els estudiants demanen del
9 al 31 de gener i del 22 de
maig al 30 de juny
Són els dos períodes en els que, segons una
enquesta elaborada per l'Ajuntament, caldria
un reforç d’horaris a les biblioteques. El
consistori elaborarà una altra enquesta,
aquesta feta als estudiants de secundària

Hoquei patins 21.09.2016

Acord entre La Xarxa i la
RFEP per potenciar l'OK
Lliga
Cada dissabte, a les 13.00h, s'oferirà en
directe el partit més atractiu de la jornada per
les televisions de proximitat, com ara Canal
Terrassa, el canal 159 de Movistar+ i per
streaming

Dia de l'Alzheimer 21.09.2016

AVAN repeteix el taller
d'entrenament mental arran
de l'èxit de l'any passat
112.000 persones a tot Catalunya, més de
2.000 d’elles a Terrassa, estan
diagnosticades de la malalta de l’Alzheimer.
Fins ara no s’ha descobert cap fàrmac que
pugui combatre la malaltia
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La reunió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental també ha
aprovat  el Programa d’Actuació Comarcal. El  document marca  les prioritats  i
les línies d’actuació de l’ens comarcal per als propers quatre anys.
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