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Debat 29.09.2016

Front comú empresarial i econòmic per la
gestió mixta del subministrament d'aigua
La patronal i les dues cambres, així com diversos gremis,
defensen el model de gestió público-privada. Volen tenir veu
en el procés participatiu per evitar un canvi precipitat sense
garanties d'eficiència i eficàcia

Share

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la CECOT i la Cambra de la
Propietat Urbana de Terrassa i Comarca reclamen una participació activa en el
debat sobre el futur del model de gestió del servei de subministrament d’aigua
a la ciutat. 

Les tres institucions reivindiquen la necessitat “d’analitzar en profunditat els
efectes del nou paradigma de gestió en termes d’eficiència i eficàcia”. És a dir,
veuen precipitat adoptar un canvi de model de gestió sense garanties. 

Les tres entitats aposten per la col·laboració público-privada com a fórmula
més eficaç i eficient per a la prestació dels serveis públics. Així, defensen un
model mixt basat en l’exercici de la màxima transparència. 

Asseguren que cal analitzar els efectes econòmics i socials del canvi de model
per evitar que es comprometi la qualitat del servei, la seva regularitat i
competitivitat i que això repercuteixi en l’encariment de les tarifes o increments
en la fiscalitat municipal que puguin ser adoptades per compensar el cost del
servei.

Les tres institucions i els gremis de la construcció, del metall, del químic i del
tèxtil, asseguren que col•laboraran en el procés participatiu impulsat per
l’Ajuntament per defensar la fórmula de gestió mixta (público-privada). 

El col•lectiu creu que cal comptar amb la col·laboració de Mina com a
empresa operadora que, després de 175 anys de trajectòria pot aportar les
garanties que requereix el servei.

Dissabte 29.09.2016

La CUP i diverses entitats
organitzen la Fira Rebel com
a alternativa al Denim
No estan d’acord amb el model de f ira que
representa el Denim Terrassa. Considera que
perpetua el consumisme i és sexista perquè
les f igures que normalment hi apareixen són
de noies massa primes.

Fins el 2 d'octubre 29.09.2016

La galeria Tigomigo participa
a la Fira d'art contemporani
de Barcelona
Ha estat seleccionada pel programa ‘So close,
so fare’, comissariada per Álvaro Gurrea en
col·laboració amb LumixG. L'Estudi presentarà
obres de la fotògrafa Lola Guerrera
realitzades per a la f ira

1 d’octubre 29.09.2016

La Seu d’Ègara acull l’última
parada de la gira artística Iter
Luminis 2016
Aquest espectacle serà la pre-estrena a
Catalunya del que es farà el proper 10
d’octubre a Algèria, a càrrec de l’Institut
Ramon Llull i l’Insitut Europeu de la
Mediterrània

A la Cecot 29.09.2016

El servei Reempresa difon
com transmetre la propietat
de negocis
Des de la seva creació, aquest servei ha
intervingut en gairebé mil transmissions
d’empreses, garantint el manteniment de 3.500
llocs de treball.
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