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 Aquest dijous se celebra la sessió ordinària d'octubre, que es preveu més calmada i breu

Akadqs Oqhdsn | 27/10/2016 a les 09:00h

Miquel Sàmper i Alfredo Vega van explicar la posició de l'equip de govern de cara al Ple. | Albert Prieto

La política municipal de Terrassa viu una setmana intensa que culmina amb dues sessions del Ple: dijous, l'ordinari, i divendres,

l'extraordinari d'ordenances. El Ple ordinari d'octubre tornarà a compta amb els afers de Mina i TMESA, tot i que en aquesta ocasió el debat

es preveu més calmat que en les darreres convocatòries. Si tot va com està previst, serà un Ple relativament curt i tranquil.

El procés de liquidació de la concessió de 75 anys a Mina d'Aigües de Terrassa avança al seu ritme. Aquest dijous el Ple aprovarà es béns de

l'empresa que revertiran a l'Ajuntament un cop liquidada la concessió. En aquests béns s'inclouen, segons ha explicat el tinent d'alcalde

Alfredo Vega, tot el necessari per a poder continuar amb un correcte funcionament del servei, sigui qui sigui el nou gestor del servei, com la

xarxa de canonades o el dipòsit de Can Boada. D'entre els béns de Mina situats a Terrassa que quedarien fora d'aquesta reversió,

destaquen els pous de Can Parellada i l'edifici d'oficines de Mina al carrer de la Societat, que continuarien sent propietat de l'empresa.

Pel que fa a TMESA, l'empresa que gestiona el servei d'autobús urbà, tornarà a passar pel Ple una nova inversió. Cal recordar que, a causa

del període de pròrroga en què es troba el contracte, tota inversió de l'empresa ha de rebre el vist-i-plau del Ple municipal. En aquesta

ocasió, Ajuntament i TMESA han valorat les necessitats i està previst destinar-hi una partida propera als 300.000 euros, dels quals 187.00 els

aportarà l'Ajuntament de Terrassa i la resta, directament l'empresa. Els diners aniran destinats a millorar les instal·lacions de TMESA a la

carretera de Sabadell i a comprar peces de recanvi per als autobusos, per poder reparar-lo en cas d'avaria sense haver d'esperar a una nova

autorització del plenari.

En l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert el Ple aprovarà dos expedients que suposaran la desena modificació del Pressupost del 2016.

Segons Alfredo Vega, tinent d'alcalde d'aquesta àrea, es reforçaran polítiques socials i plans d'ocupació amb partides d'altres àrees que han

necessitat menys recursos dels previstos inicialment. També es cobriran partides no previstes com la concessió de Medalles, un estudi de

l'impacte de la Societat Municipal de Comunicació demanat per Ciutadans i l'edició de la guia P t ã edl  odq M`c `k, entre d'altres.
  

 Els punts més destacats de l'ordre del dia en l'àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones estan centrats en l'aprovació de convenis amb la
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Els punts més destacats de l'ordre del dia en l'àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones estan centrats en l'aprovació de convenis amb la

Generalitat de Catalunya per al funcionament del Conservatori de Música, l'escola d'Art municipal i centres d'educació especial.
 

En les propostes de resolució es debatran diversos temes que podrien ser aprovats amb una àmplia majoria. Tots els grups municipals a

excepció del PP presentaran una proposta per recarregar en un 50% la quota líquida de l'IBI en els béns immobles urbans d'ús residencial

desocupats permanentment, tot i que no és una competència municipal i per tant hauria de tenir el vist-i-plau del govern espanyol. També

tenen molts números de ser aprovades les propostes per fer de Terrassa una "ciutat col·laborativa" i per fomentar entre el col·lectiu de

joves la sensibilització i la prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feminista i la difusió de les seves perspectives.

A més, es treballa per arribar a un acord pel que fa a una proposta del PP relativa als passos de vianants. La CUP ha retirat finalment la

proposta de creació d'una Xarxa Antirumors.
 

A banda d'aquestes propostes, s'aprovarà sense debat necessari la concessió de la Medalla de la Ciutat de Terrassa a l'Esperit esportiu als

esportistes olímpics i paralímpics que van representar la ciutat per primera vegada a Rio 2016. En total són dotze esportistes: Josep Romeu,

Vicenç Ruiz, Jordi Carrera, Carlota Petchamé, Carola Salvatella, Berta Bonastre, Albert Puig, Patricia Castro, Iñaki Aguilar, Paula Leitón, Ricard

Alarcon i Jordi Ruiz.
 

Pel que fa als acords de la Junta de Portaveus més rellevants, destaca la unanimitat en demanar a la Generalitat la construcció de la

residència per a gent gran de Sant Pere Nord, un equipament que s'espera des del 2006. També tira endavant donar suport a les

mobilitzacions contra el TTIP i el CETA, entre d'altres acords.
 

El Ple ordinari d'octubre començarà a les sis de la tarda d'aquest dijous. Demà, divendres, hi ha convocada una sessió extraordinària per

aprovar les ordenances fiscals, que compten amb el suport dels grups d'esquerra de l'oposició.


