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Terrassa posa en marxa el dispositiu per debatre el
model de gestió de l'aigua
L'Ajuntament facilitarà una web municipal i activitats presencials per a la interacció entre
l'administració pública i la ciutadania
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L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa el dispositiu per a la participació i el debat ciutadà
sobre el model de gestió de l'aigua, que després de 75 anys de servei a l'empresa Mina Pública
d'Aigües de Terrassa finalitza la concessió a finals del 2016.
Un consell editorial, integrat per un membre de cada grup polític del ple municipal que ho desitgi,
entitats de la ciutat i tècnics de l'Ajuntament, s'encarregarà de dirigir el procés amb un dispositiu que
constarà d'una web municipal i de la programació d'activitats presencials per a la interacció entre
l'administració pública i la ciutadania, segons ha informat el consistori en un comunicat.
En les pròximes setmanes, es farà una crida a la població a participar amb qüestions i suggeriments
mitjançant la pàgina web que es crearà per a l'ocasió, així com els espais presencials.
El passat 12 de maig, es va constituir la comissió d'estudi política i tècnica per analitzar totes les
alternatives de la forma de gestió del servei públic de proveïment d'aigua. La seva finalitat és la
de recollir tota la informació "objectiva i específica necessària perquè es pugui debatre" entre la gestió
directa per part de l'administració local o la indirecta, mitjançant una empresa privada, amb
participació o no de l'Ajuntament en el capital social.
Una vegada finalitzi aquest procés participatiu, abans de finals d'any, es proposarà en el plenari
l'opció de gestió que s'ha considerat més adequada, juntament amb l'estudi resultant de la comissió
d'estudi política i tècnica, i es decidirà el futur d'aquest servei a la localitat.
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