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Gestió de l'aigua 05.08.2015

L'Ajuntament estudia fer coincidir la
consulta de l'aigua amb les eleccions
En els pròxims mesos es tancaran els diferents estudis
sobre els avantatges i inconvenients de si l’Ajuntament ha
de gestionar directament l’aigua o bé continua en règim de
concessió

L’Ajuntament estudia fer coincidir el referèndum local sobre la gestió de l’aigua
amb alguna de les convocatòries electorals previstes fins al mes de gener. En
els  pròxims mesos  es  tancaran    els  diferents  estudis  sobre  els  avantatges  i
inconvenients  de  si  l’Ajuntament  ha  de  gestionar  directament  l’aigua  o  bé
continua  en  règim  de  concessió  com  fins  ara  ho  ha  fet  Mina  d’Aigües.
L'alcalde  de  Terrassa,  Jordi  Ballart  explica  que  “seria  desitjable  fer  coincidir
aquests processos, el  fet que hi ha un dispositiu electoral muntat a diferents
barris per poder fer també aquesta consulta. 

S’ha  d’acabar  de  veure  però  si  arribéssim  a  temps,  sobretot  a  les  eleccions
generals,  potser  seria  un  bon  moment  aprofitant  el  dispositiu  i  optimitzar
recursos,  poder  fer  la  consulta  coincidint  amb  les  eleccions  generals.  No  és
una afirmació rotunda ni una decisió presa però seria una manera d’incentivar
la participació”. La ciutat ha d’acabar de debatre els aspectes  jurídics  i  legals
per  com s’ha de gestionar la captació, tractament i distribució de l’aigua i que
això no afecti al  rebut de cada mes. Un debat que es podria  fer extensible al
servei  de  transport  públic  després  del  replantejament  de  tot  el  procés  de
renovació  de  la  concessió,  a  causa  de  defectes  en  la  tramitació.  Un  grup
d’experts  externs  a  l’Ajuntament  decidirà  en  18  mesos  com  redreçar  el
projecte. 

Ballart considera que “hem sigut una mica ingenus. No hem valorat prou bé la
magnitud  del  tema  ni  el  fet  que  ens  enfrontàvem a  dos  grans multinacionals
del sector com les que es presentaven al concurs. Vam fer tot el procés amb
els recursos propis  i amb els serveis  jurídics de  la casa  i s’ha vist que és un
tema de tanta trascendència,  tanta complexitat  i amb tants  interessos en joc.
Crec que hauríem d’haver buscat experts de fora. Ara tenim uns mesos abans
de  començar  el  procés  una  altra  vegada  per  decidir  si  l’iniciem  o  optem  per
una municipalització  del  servei  que  podria  ser  una  de  les  alternatives”.  Tots
dos  casos  són  necessaris  d’un  ampli  consens  ciutadà.  Sigui  quina  sigui  la
gestió,  el  principal  objectiu  és  garantir  els  serveis  bàsics  des  d’una  òptica
pública o en benefici de tots, millorar la transparència, la qualitat i unes tarifes
justes per als ciutadans. 

Sòl i sostre industrial 05.08.2015
La comarca disposa de 1.384
espais disponibles per
instal·lar activitat industrial
La xifra, recollida en la novena edició del
catàleg d'oferta de sòl i sostre industrial del
Vallès Occidental, suposa un increment del
10% respecte a finals de 2014

Dades 1 de juliol 05.08.2015
El Vallès Occidental és la
primera comarca en recollida
de roba i materials tèxtils
Les més de 1.225 tones aportades la situen
en aquesta posició. És la quarta en generació
de residus per càpita (1,07 quilos per habitant
i dia). La separació en origen, en general,
empitjora i està per sota de la mitjana catalana

Un esport i un servei 05.08.2015
Mantrailing o com ensenyar
el teu gos a seguir el rastre
de persones a la ciutat
Saps jugar a fet i amagar? Doncs ja tens molt
guanyat. Això sí, ara bé la part més difícil,
ensenyar al teu gos a aprofitar el seu ofacte.
Llavors estareu practicant el mantrailing o
rastreig de persones. Un esport i un valuós
servei

Gest solidari 05.08.2015
Aquest estiu et mereixes un
monument, si dones sang
Els primers 200 donants que passin pel Banc
de Sang i Teixits aquests dies rebran una
entrada per visitar gratuïtament la Seu
d'Ègara. La nova campanya arriba a Terrassa
després de passar per Barcelona
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