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Recurs potestatiu 26.11.2015

Mina qüestiona l'objectivitat de Joan Gaya
com a Comissionat de l'Aigua
Considera que l'assessor de l’equip de govern en el procés
d'implantació del futur model de gestió de l’aigua té un
posicionament previ. L'Ajuntament defensa l'acord polític en
la seva contractació

Mina,  Aigües  de  Terrassa  s'oposa  al  nomenament  de  Joan  Gaya  com  a
comissionat  de  l’Aigua.  L'empresa  ha  presentat  un  recurs  potestatiu  de
reposició a l’Ajuntament de Terrassa en aquest sentit. Segons manifesta Mina
en  un  comunicat,  Gaya,  contractat  per  assessorar  l’equip  de  govern  en  el
procés  d'implantació  del  futur  model  de  gestió  de  l’aigua,  compta  amb  un
posicionament previ sobre aquesta qüestió. 

L'empresa  exposa  que  això  ja  ha  quedat  palès  en  les  primeres  reunions
mantingudes  entre  el  Comissionat  i  responsables  de  Mina.  És  per  aquest
motiu que l'empresa veu vulnerat el principi d’objectivitat que ha de presidir tot
el  procés.  En  el  seu  comunicat,  Mina  deixa  clar  que  no  desmereix  la  vàlua
professional de Joan Gaya però que  les  funcions que  li han estat assignades
les han de desenvolupar  funcionaris de carrera o personal directiu subjecte a
procediments de pública concurrència. Mina, però, manifesta que tot i el recurs
presentat,  seguirà  col·laborant  amb  l’Ajuntament  en  tot  el  procés  d'estudi  i
implantació del nou model de gestió de l’aigua. 

Des  de  l'Ajuntament,  per  contra,  el  tinent  d'alcalde  de  Serveis  Generals,
Alfredo Vega, defensa que el nomenament de Joan Gaya com a comissionat
de  l'Aigua  es  va  fer  amb  l'acord  de  tots  els  partits  polítics. En  cap  cas,  diu,
posa  en  dubte  l'objectivitat  de Gaya  a  l'hora  d'exercir  les  funcions  que  li  han
estat  assignades:  "Crec  que  s'estan  produint  moltes  intervencions  que  no
ajuden,  segurament,  a  millorar  aquest  procés  però  que,  evidentment,  són
legítimes  i  no  les  criticarem. En principi  nosaltres,  per  part  de  tots  els  grups
polítics, aquesta persona es va merèixer  la confiança de  tots  i per això és  la
persona  encarregada  de  portar  a  terme  aquest  procés  amb  la  màxima
objectivitat  i  amb  la màxima  transparència perquè després, a partir  també de
l'opinió que ens  transmeti  la ciutadania a  través d'una consulta o d'un procés
participatiu,  el  ple,  que  és  qui  realment  té  la  competència,  pugui  decidir
exactament quin és el model de gestió."

Gastronomia local 26.11.2015
El restaurant Capritx
mantindrà la seva estrella
Michelin el 2016
El restaurant regentat pel xef Artur Martínez
ofereix un menú de degustació que reivindica
els productes de proximitat i els sabors
tradicionals de la comarca. És l'únic del Vallès
Occidental amb estrella

A La Temerària 26.11.2015

La jove terrassenca Aina Li
s'estrena en la literatura amb
'El noi del bus'
Estudiant de Batxillerat, va començar escrivint
un capítol diari d’una història d’amor en un
blog d’internet. Tot i tenir 15 anys, té històries
per explicar però creu que el seu futur no ha
de passar forçosament pel món literari

Al Vapor Gran 26.11.2015

El grup Bonpreu confirma la
compra de l'antiga seu de
Caixa Terrassa
A la primavera obrirà el supermercat, de
1.600 metres quadrats repartits en dues
plantes i 50 places d'aparcament. L’edifici
deixarà lliures 1.000 metres per magatzem i
serveis

Ple de novembre 26.11.2015

La paga extra del 2012 dels
funcionaris i reduir el deute
municipal, al ple
Són dos dels punts de l'ordre del dia de la
sessió del mes de novembre. La paga extra
seria possible gràcies a una transferència de
crèdit que també ha de servir per a despeses
d'EcoEquip
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