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Comissió Territori 19.01.2016

L'Ajuntament no descarta prorrogar la
concessió del servei de l'aigua a Mina
El comissionat pel procés de revisió de la gestió de l’Aigua
de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Gaia, tancarà a finals
d’abril un assaig de liquidació de l’empresa Mina d’Aigües,
amb dades de l'any passat
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El comissionat pel procés de revisió de la gestió de l’Aigua de l’Ajuntament de
Terrassa,  Joan  Gaia,  tancarà  a  finals  d’abril  un  assaig  de  liquidació  de
l’empresa  Mina  d’Aigües,  amb  dades  de  2015.  Aquest  assaig  fet  amb  la
informació d’un any abans de la fi de la concessió real de l’empresa, permetrà
prendre una decisió a finals de maig, sobre quins escenaris es presenten per a
la gestió del servei bàsic a  la ciutat. Així com el passat mes de novembre el
comissionat va denunciar els entrebancs de Mina en la transmissió de dades i
informes de l’empresa, ara el volum d’informació flueix adequadament, segons
Gaia. 

A més durant aquesta setmana els serveis jurídics de l’Ajuntament conclouran
els  seus  informes  sobre  la  titularitat  de  l’empresa  de  l’aigua  que  és  de
l’Ajuntament,  i  la  representativitat  del  comissionat,  tots  dos  aspectes
qüestionats per Mina en un contenciós. En una llarga sessió de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat aquest dilluns també s’ha parlat de la necessitat de fer
una memòria,  tenir  un  reglament  i  disposar  d’un pla  d’inversions,  en  cas que
l’Ajuntament  recuperi  la gestió de  l’aigua a  la ciutat. Un procés que  l’oposició
denuncia  que  s’allarga  en  excés  i  que  ha  fet  que  la  Comissió  ja  no  descarti
una pròrroga de la concessió a finals d’any.

Paral•lelament  la  Comissionada  de  Participació  Itzíar  González  ha  presentat
un  model  de  participació  a  través  d’una  pàgina  web.  Una  fórmula  que
funcionarà  en  dos  mesos  i  que  també  servirà  per  a  d’altres  processos
participatius i per a consultes ciutadanes. La pàgina web constarà de diferents
apartats  amb  tota  la  informació  i  on  fer  arribar  les  diferents  propostes.  Un
Consell  Editorial  format  pels  diferents  partits  polítics  i  els  servies  jurídics  i
econòmics  municipals  supervisaran  tota  la  documentació  i  continguts  per
garantir l’accés a la informació i la fiabilitat de tot el procés.

D’altra banda la Comissió de Territori farà arribar al ple d’aquest mes de gener
la  compra  de  15  vehicles  fins  el  2017,  d’entre  90  i  100.000  euros  cadascun,
per a  l’empresa de  transport municipal TMESA. L’Ajuntament estudia  l’última
tecnologia de  les diferents marques de vehicles per  incorporarlos  i  renovar  la
flota.  A  la  Comissió  també  s'ha  explicat  que  el  Govern  proposa  la  signatura
d’un Pacte per a la neteja i  la recollida selectiva de residus. Un acord que vol
implicar  també  a  la  ciutadania  i  que  permeti  augmentar  la  inversió  a  ECO
EQUIP,  millorar  el  reciclatge  a  la  ciutat  i  augmentar  la  neteja  general  de
Terrassa.

Solidaritat 19.01.2016

'Grabado a fuego', de The
Fox 196, lluita contra la
Fibrosi Quística
Tots els beneficis que obtingui la cançó, el
primer senzill del grup, i el seu videolcip, de la
maqueta 'La lucha de los olvidados', seran
donats íntegrament a l'Associació Catalana de
Fibrosi Quística

Jazz 19.01.2016

Antonio Lizana i Violetta
Curry, les propostes de la
Cava per aquesta setmana
El saxofonista gadità presentarà, en primícia a
Catalunya, el seu disc "Quimeras de mar", un
magnífic pont entre la tradició flamenca i
l’avantguarda jazzística. La cantant de
Filadèlfia homenatjarà el seu pare, Paul Curry

Teatre 19.01.2016

Òscar Intente portarà aquest
cap de setmana 'Aula Brecht'
a la Maria Plans
Aquest espectacle, ideat per Feliu Formosa fa
quaranta anys, és un compendi dels textos de
l'escriptor alemany Bertol Brecht, que
busquen l'actitud crítica de l'espectador i que
permeti comprendre la realitat

El darrer semestre 19.01.2016

L’Ajuntament ha atès 357
peticions ciutadanes d’accés
a documentació pública
Els documents més demanats són els
expedients urbanístics. Aquest servei dóna
compliment a la Llei de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, aprovada al
juliol
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