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Jordi Ballart i Josep Lluís Armenter, director general de Mina (amb portafolis), al dipósit de Can Boada | MINA

 
La fi de la concessió del subministrament d’aigua a Terrassa a Mina aquest 2016 ha obert una guerra
entre els partidaris de la municipalització i els que opten per una societat mixta amb participació privada i de
l’Ajuntament. 
 
Les batalles són una constant els darrers mesos. En el ple de setembre -aquest dijous- s'ha aprovat
l'acord definitiu per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió de la gestió del
servei públic d’abastament atorgat l’any 1941, i de pròrroga forçosa fins al 9 de juny de 2017 per garantir
la continuïtat de la prestació del servei. Amb el vot favorable de PSC, CDC, TeC, ERC i CUP, i l'abstenció de
PP i en alguns punts de C's, el dictamen aprovar marca les retribucions a Mina pel servei oferirà fins d'aquí
una mica més de mig any i el plec de condicions per oferir aquest servei. El ple municipal també ha acordat
desestimar les 5 al·legacions que l’actual empresa concessionària, Mina d’Aigües de Terrassa, havia
presentat.
 

http://elmon.cat
http://elmon.cat/monterrassa
http://www.aiguesdeterrassa.com/
http://elmon.cat/monterrassa/noticia/3290/el-ple-de-terrassa-ignora-mina-i-mante-la-liquidacio-del-servei-de-laigua
http://elmon.cat/monterrassa/noticia/3290/el-ple-de-terrassa-ignora-mina-i-mante-la-liquidacio-del-servei-de-laigua


PSC, TeC, ERC i CUP estan d'acord en la municipalització total. I la Taula de l'Aigua de Terrassa és una
plataforma que es mou en els mateixos paràmetres i que té com a objectiu la gestió directa
pública.  Mentre, el PP vol empresa privada, Convergència no s'ha definit del tot, i C's parla de gestió
indirecta
 
Les formacions d'esquerra sempre han vist la concessió privada com una rèmora del passat i han
aprofitat la situació política i la fi de la concessió per fer-se forts, arrossegant en certa manera un PSC
que al govern sempre havia mostrat força sintonia amb Mina. El repartiment de regidors a la sala de plens
dóna per molt, amb un equip de govern format pels nou socialistes i els tres de Convergència, i una
oposició amb sis de Terrassa en Comú, quatre d'ERC, tres de Ciutadans i un de PP i de la CUP. 
 
La guerra de l'aigua també ha obert un debat intern dins del PSC, amb aportacions de dirigents històrics
catalans. L'exalcalde Manuel Royes ha fet una defensa aferrissada de Mina, de la mateixa manera que el
socialista Joan Ferran, i la resposta de l'alcalde Jordi Ballart ha estat ràpida i contundent. Terrassa en
Comú ha acusat el PSC d'agenollar-se davant els poder fàctics. I ha tirat amb bala contra Royes, a qui
acusa de prioritzar els seus interessos particulars al bé comú.
 
Mina havia proposat renovar la concessió però ara aposta ja clarament per una societat
mixta que "evitaria que l’Ajuntament hagués de fer front a una important despesa indemnitzatòria i garantiria
que no hi ha impacte negatiu en la tarifa del servei als ciutadans i ciutadanes".
 
L'empresa ha trobat el suport en les institucions econòmiques i empresarials de la ciutat egarenca,
com la patronal Cecot i les cambres de comerç i de la Propietat Urbana perquè valoren "que té tot el sentit
comptar la col·laboració de Mina com a empresa operadora que, després de 175 anys de trajectòria
pot aportar les garanties que requereix el servei." Mina argumenta que la gestió que ha desenvolupat des
de 1842 ha estat més que bona i que ara ofereix feina a més de 100 persones. A més, a parer seu, suma la
seva tasca social, sobretot a través de la fundació, i el que pensa que és un element fonamental que
canviaria amb la municipalització, el preu. En aquest sentit, apunta i destaca que Terrassa és la cinquena
ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb l’aigua més barata).
 
Fonts consultades per Món Terrassa expliquen que un altre dels problemes afegits per fer una societat mixta
és que segurament caldria fer un concurs de lliure concurrència, per la qual cosa l'adjudicació a Mina no seria
directa i podrien entrar en joc altres actors, com Acciona. 
 
Si hi ha consens generalitzat entre ciutadania, entitats i institucions és en que el gust de l'aigua que es
consumeix a la ciutat és dolent, el que fa que pràcticament sigui impossible de beure i que la majoria de les
persones opti per les garrafes i l'embotellada en general. La majoria de l'aigua de Mina procedeix de la planta
que té a Abrera, al Baix Llobregat.
 
En relació al cost del rescat, les xifres divergeixen extremadament:  Seixanta milions d'euros són els que
reclama Mina, participada per Agbar (35,5 %), accionistes del consell d'administració (30,1%) i uns 500
accionistes minoritaris.
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