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MUNICIPAL 

  
LA GESTIÓ DE L'AIGUA 

Mina reclama diàleg i evitar 

judicis per la gestió de l'aigua 
 Lamenten que no se'ls adreci ningú de l'Ajuntament de Terrassa per conèixer la seva 

aposta per una societat mixta, tot i sol·licitar-ho 

 Aniran al contenciós si tira endavant la pròrroga forçosa 

JORDI ALEMANY - TERRASSA 

L'empresa concessionària Mina Aigües de Terrassa va fer ahir el primer pronunciament públic 
davant dels mitjans sobre la problemàtica per la gestió de l'aigua, que el consistori està en 
procés de recuperar, ja que la concessió a l'empresa s'acaba el 9 de desembre, després de 75 
anys. Tant el seu president, Marià Galí, com el director general, Josep Lluís Armenter, van 
utilitzar un to conciliador, però també contundent, en la defensa dels interessos de la 
companyia, que aposta per una societat mixta com a millor solució per a totes les parts, i també 
per a la ciutadania; tot i això, van reclamar: “Ens falta diàleg amb l'Ajuntament.” Galí el va 
defensar com a pas indispensable per posar-se d'acord sobre quina és la manera “menys costosa 
per fer front a un període de transició” abans de municipalitzar la gestió. Una voluntat política 
expressada i aprovada ja pel ple de juliol amb els vots a favor del PSC, TeC, ERC-MES i la CUP, 
que per a Galí és legítima, però que abans ha de tenir un acord jurídic i administratiu que ho faci 
possible per la singularitat del servei a Terrassa, que Mina diu que té des del 1842, quan va rebre 
els drets de concessió per construir i explotar una mina per a l'abastament d'aigua al municipi 
fins al 2060. 

La companyia creu que la millor solució legal seria adjudicar la gestió, amb un procediment 
negociat per un període de quinze a vint anys, a una societat mixta constituïda amb 
l'Ajuntament. Armenter va defensar la gestió mixta com a fórmula perquè el consistori no hagi 
d'indemnitzar Mina per la reversió de béns i això suposi un augment de tarifes. A més, va 
assegurar que posaria fi al debat sobre la titularitat del servei i les instal·lacions, que en acabar el 
contracte serien totalment municipals. Aquest és un aspecte que enfronta les dues parts, ja que 
Mina defensa que ni abans ni després del contracte de concessió del 1941 el servei va ser mai 
municipal, ja que va adquirir fins a tretze companyies i té instal·lacions i inversions pròpies que 
no poden revertir sense una indemnització que situa al voltant dels 60 milions, mentre que per 
al consistori no arribaria als 2 milions. “Una cosa és que l'Ajuntament sigui competent en 
l'organització del servei d'aigua i l'altra, que tingui la titularitat d'instal·lacions privades” que 
donen servei a altres municipis, va reblar Galí. 

Contenciós i recursos 

Precisament han presentat al·legacions a l'acord del ple de l'octubre sobre la llista de béns a 
revertir. Consideren que no s'ajusta a dret perquè s'acompanya d'una pròrroga forçosa del servei 
de sis mesos aprovada al setembre, a la qual també han presentat un recurs de reposició per 
anul·lar-lo. Asseguren que és “improcedent”, perquè ni en la llei ni en el contracte del 1941 diu 
que l'Ajuntament “pugui obligar” de manera unilateral a fer un nou contracte amb altres 
condicions. I, hi va afegir Armenter, el reglament d'obres i serveis ja preveu una pròrroga 
ordinària fins que l'administració o un tercer tinguin capacitat de fer-se'n càrrec. El directiu va 
dir que, si en el ple extraordinari de l'1 de desembre no fan marxa enrere amb la pròrroga, 
presentaran un recurs contenciós administratiu. 



Girar full amb l'alcalde 

El president de Mina també va voler girar full en la polèmica sobre les declaracions de l'alcalde, Jordi 

Ballart, en què va dir que rebia “pressions i amenaces per la qüestió de l'aigua”. Mina li va demanar 

una rectificació i ell va acabar enviant una carta en què s'emparava en la “llibertat d'expressió”, 

assegurant que no havia al·ludit a cap empresa o institució ni tenia voluntat de calumniar. Galí va 

considerar: “L'explicació mínima és suficient en el sentit que deixava clar que no hem estat 

nosaltres”, i va afirmar que no cal donar-hi “més transcendència”. Malgrat tot, hi va afegir que la 

llibertat d'expressió “té uns límits que acaben on comença la dignitat de l'altre”. També va lamentar 

que els acusin d'obstruccionistes pel fet de defensar els seus drets de decisions administratives 

sense poder ser en una taula de diàleg com el del consell editorial de l'aigua, i va recordar que no 

donen dades sensibles sobre la plantilla i els clients perquè incorrerien en una “infracció greu”, 

segons l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 


