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Paraula clau Cercar

Aquest dijous

Comparteix

Aquesta setmana és setmana de dos plens. Divendres serà el d’ordenances,
però no cal oblidar l’ordinari de dijous. Una sessió que no es preveu tan
atapeïda ni llarga com en altres ocasions però que també tindrà punts
importants en l’ordre del dia.
 
Per segon mes consecutiu torna a passar pel ple una nova inversió per a
TMESA. Aquest cop és de 300.000 euros. D’aquests, 187.000 els aporta
l’Ajuntament i la resta l’empresa. Es tracta de diversos arranjaments i
adequacions i una compra de dues noves caixes de canvi i un motor.
 
El procés de l’aigua també torna a aparèixer aquest mes. En aquesta ocasió
s’han d’aprovar els béns de Mina que revertiran a l’Ajuntament un cop es
liquidi la concessió. El consistori preveu revertir tots els que són necessaris
per al correcte funcionament del servei. Dit d’una altra manera, els únics que
es quedaria Mina serien les oficines del carrer Societat i els pous de Can
Parellada. Ho ha explicat Alfredo Vega, tinent d’alcalde de Serveis Generals:
“Del que es tracta, després d’una concessió de 75 anys que ha funcionat
relativament bé, retorni la concessió a l’Ajuntament amb tots aquests béns
que ja estan amortitzats. Però Mina també presta altres serveis, i aquests
quedarien fora.”
 
D’altra banda, en els acords de junta de portaveus, es donarà suport a les
mobilitzacions contra el TTIP i s’exhortarà a la Generalitat perquè construeixi
el tan demanat Centre de Dia i Residència de Sant Pere Nord. 
 
En el capítol de propostes de ressolució es demanarà que Terrassa sigui
declarada Ciutat Col•laborativa i fomentar entre els joves més sensibilitació i
prevenció de la violència masclista. Tots els grups, menys el PP, presentaran
una proposta per recarregar en un 50% la quota líquida dels béns immobles
urbans d’ús residencial que estiguin desocupats permanentment.
 

Campus UPC

Professionals i estudiants del Grau
Universitari i del Cicle Formatiu de Grau
Superior han assistit per millorar les seves
habilitats a l'hora d'atendre als usuaris
d'establiments d'òptica

Gest simbòlic

Uns operaris han instal·lat aquest dimecres el
nou nom: Escola Superior d'Enginyeries
Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de
Terrassa. Funcionen com a un únic centre
docent des de l'11 de novembre de 2015

A la Generalitat

La Generalitat presentarà aquest mateix
divendres un recurs administratiu a
l'Audiència Nacional contra l'incompliment de
les inversions a Rodalies

Del 7 al 18 novembre

La segona edició d'aquesta campanya vol
impulsar promoure i reforçar la cultura
empresarial cooperativa, donant a conèixer
aquest model, el seu marc legal, així com els
recursos disponibles

CONTACTA AMB 

#Apropteu
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