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El ple municipal de Terrassa que se celebrarà aquest dijous posa sobre la taula de bell nou el debat sobre la
concessió del servei de l'aigua. L'equip de govern porta a aprovació un dictamen el qual suposarà l’aprovació
definitiva de l’inici d’expedient de liquidació de l’actual concessió i l’establiment de pròrroga forçosa fins al 9 de
juny de 2017 que van ser aprovats inicialment al Ple del mes de juny. Cal remarcar que el primer acord del
dictamen desestima les 5 al·legacions que l’actual empresa concessionària, Mina d’Aigües de
Terrassa, ha presentat durant el tràmit d’audiència i que es continuen fonamentant en el fet de no reconèixer
l’Ajuntament de Terrassa com a titular del servei.
 
Des de Terrassa en Comú han volgut reconèixer i agrair l'esforç que estan realitzant "tots els serveis tècnics
implicats, per avançar de manera àgil i amb enorme rigor tècnic i jurídic, en el procés d’establiment del futur
model de gestió del servei d’abastament d’aigua". D'altra banda, la formació liderada per Xavi Matilla acusa
Mina de continuar "incomplint les seves obligacions de facilitar tota la informació que el titular del
servei, l’Ajuntament de Terrassa, requereixi, avantposant els seus interessos particulars al compliment de la
legalitat i a l’interès col·lectiu de la ciutat".  
 
TeC també ha entrat a valorar les declaracions realitzades per Manel Royes en què manifestava que
l'Ajuntament havia trencat el diàleg amb Mina. "En les darreres dècades a Terrassa s’ha anat construint
un escenari en el qual determinats actors actuen de “tap” prioritzant interessos privats a col·lectius. Han estat
36 anys de govern del PSC, i persones com el ex-alcalde Royes, els que han permès i, fins i tot, impulsat que
aquests taps tinguessin un paper clau sobre governabilitat de la ciutat i que fins i tot imposessin decisions de
govern a favor dels  seus interessos per sobre de l’interès general", afirmen. Per Terrassa en Comú "la
promiscuïtat entre els governs del PSC i els interessos dels taps és tan obscena que fins i tot s’atreveix
a proposar una irregularitat com seria que l’Ajuntament arribés a un acord amb Mina per garantir la seva
continuïtat. Fet que ens porta a pensar que així és com s’ha governat aquesta ciutat durant 40 anys", reblen.
 
Per TeC, la discussió del model de gestió del servei d’abastament d’aigua ha "desvetllat una situació de
complicitat entre governs del PSC i poders econòmics de la ciutat" i sentencia que "ens trobem en un
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moment clau per determinar si l’Ajuntament de la ciutat vol exercir la seva sobirania o si prefereix que continuïn
manant antidemocràticament determinats interessos privats de la ciutat".
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