
 
 

 
 

ECONOMIA 

Mina Terrassa aposta per una gestió 
mixta abans de municipalitzar el servei 

L'empresa considera que la milor opció per a tothom és fer una 
transició progressiva a 20 anys vista i evitar així indemnitzacions 

i repercussions en el cost que haurà de pagar el ciutadà 
  
per Lluïsa Tarrida 23/11/2016 

 
Josep Lluís Armenter i Marià Galí, de Mina Aigües de Terrassa | LLUÏSA TARRIDA 

  
"Ens falta diàleg", aquesta ha estat la frase més repetida aquest dimecres per Marià 
Galí, president de Mina Aigües de Terrassa. Un diàleg que fins ara ha estat no 
correspost per part de l'Ajuntament malgrat que l'empresa assegura que ho ha intentat en 
diverses ocasions i que considera necessari per "trobar una òptima solució per encarar el 
futur del servei de l'aigua i cercar una fórmula bona per a tothom. Per què sinó, 
acabarem prenent mal". 
  
   
Galí recorda que "actualment només hi ha un posicionament polític, per fer-lo 
realitat caldrà un acord jurídico-administratiu  i, actualment, per això falten 
informes que assegurin la viabilitat del projecte", per sentenciar que "determinades 
solucions per molt lloables o legítimes que sigui no són necessàriament les millors per a 
la ciutadania, cal trobar un punt d'equilibri i no es pot forçar un acord en contra d'una 
realitat històrica, econòmica i jurídica".  
  
  
El president de Mina ha posat sobre la taula l'alternativa que consideren més raonable i 
favorable: la creació d'una empresa de gestió mixta entre Mina i Ajuntament . 
Segons ha detallat el director general de l’empresa, Josep Lluís Armenter, aquesta seria 
la manera d'evitar despeses municipals en indemnitzacions per adquirir uns béns i 
instal·lacions i perquè aquestes compensacions acabin per repercutir en un increment 
en el cost pel ciutadà. Per Mina aquest podria ser el pas previ a una futura 
municipalització, "seria un procés de transició de 15 o 20 anys vista en què 
l'Ajuntament un cop finalitzat el contracte ara sí tindria la titularitat plena del servei, i 



podria decidir lliurament si aposta per adjudicar-lo a una empresa o, ara sí, el 
municipalitza totalment". 
 
 
La titularitat plena. I és que aquí rau la clau del conflicte. Mina assevera 
que l'Ajuntament és competent per gestionar el servei però no és titular de les 
instal·lacions, les quals són propietat de Mina. És a dir, que en el cas que el 
Consistori optés per municipalitzar el servei de l'aigua primer hauria de municipalitzar 
les instal·lacions. Galí recorda que "no es pot remunicipalitzar una cosa que mai ha estat 
pública. Cal recordar que el servei d'abastament d'aigua a Terrassa sempre ha estat 
privat". 
  
L'explicació s'escau per a la llista de béns reversibles que es va aprovar el passat mes 
d'octubre en el ple de l'Ajuntament de Terrassa. Una llista en què es fixa quins són 
aquells elements que un cop finalitzat el contracte Mina s'han de traspassar al Consistori 
perquè són de la seva titularitat. Evidentment, Mina no està conforme amb aquesta 
llista, i ja han presentat al·legacions. "No hem negat mai que l'Ajuntament és sobirà 
per decidir el model de gestió de l'aigua però ha estat Mina, amb inversions pròpies, 
qui ha anat assumint els costos de les infraestructures i qui és la propietària d'unes 
instal·lacions que, recordem, no només donen servei a Terrassa sinó també a d'altres 
municipis i a particulars, com per exemple el laboratori".  
  
Intervencionisme "excessiu" de l'Ajuntament 
  
Les tensions entre Mina i Ajuntament també han anat incrementant arran de l'expedient 
de pròrroga forçosa. Un expedient al qual l'empresa ha presentat recurs perquè 
interpreta que és "improcedent. La llei no obliga a Mina a acceptar aquesta pròrroga que 
no respecta la relació contractual actual. No es poden fixar noves condicions i 
sotmetre'ns a un control excessiu i a una intervenció financera i tècnica que vulnera 
els nostres drets privats", ha argumentat Armenter. 
  
I en aquest mateix sentit el director general s'ha referit a les acusacions de ser 
"obstruccionistes en la informació que se'ns ha sol·licitat", afirmant que "la informació 
que des de Mina no s'ha proporcionat ha estat perquè és sensible i privada. I en 
això ens referim a les dades personals de la nostra plantilla i a la dels nostres clients, que 
si les donéssim, estaríem incorrent en una infracció greu de protecció de dades, per una 
banda, i la part d'inversió que Mina ha fet en béns no reversibles com les aplicacions 
informàtiques". 
  
  
  
  
 

 


