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MUNICIPAL 

Terrassa podria dur Mina als tribunals per 
haver impedit la inspecció d'instal·lacions 

 És una opció que el consistori defensa per obtenir informació tècnica per fer la 
liquidació de la concessió 

 Reitera el rebuig de crear una empresa mixta 

•  

Seu central de l'empresa Mina Aigües de Terrassa Foto: ANDREU PUIG. 

 

J. ALEMANY - TERRASSA 

L'Ajuntament de Terrassa ha tardat tres dies a replicar a la concessionària Mina Aigües de 
Terrassa per la problemàtica de la gestió de l'aigua. L'empresa demanava diàleg, però a la 
vegada anunciava que aniria al contenciós administratiu si es mantenia la pròrroga forçosa de la 
prestació del servei fins al juny del 2017. I el consistori va respondre en un comunicat, utilitzant 
també l'amenaça dels tribunals per la negativa de l'empresa a “permetre l'accés de tècnics 
municipals” a les instal·lacions i “dificultar així les tasques necessàries davant la imminent fi de 
la concessió”. 

Ben al contrari d'acostar posicions, queda clar que “la profunda discrepància de fons” sobre el 
contracte de concessió del 1941 i sobre la titularitat del servei deixa en via morta la possibilitat 
d'arribar a un acord sobre la manera “menys costosa de fer front a un període de transició” 
abans de municipalitzar la gestió, com vaexpressar dimarts el president de Mina, Marià Galí, 
en defensar la constitució d'una societat mixta per un període d'entre quinze i vint anys. “No es 



tracta, doncs, de si l'Ajuntament vol o no vol dialogar”, s'explica en el comunicat municipal, sinó 
que “no està d'acord amb el plantejament de Mina” i actua d'acord amb allò que considera 
millor per defensar l'interès general. 

En tot aquest procés de mesos per liquidar el servei perquè s'acaba la concessió de 75 anys a 
Mina i per establir quin ha de ser el nou model de gestió, el consistori s'ha queixat que la 
companyia no li ha donat informació detallada de la plantilla i els usuaris del servei, fet que 
Mina ho justifica pel compliment de la llei de protecció de dades. La negativa a entrar a les 
instal·lacions de tècnics municipals ha estat la gota que ha fet vessar el got i, després d'aixecar 
l'acta corresponent, els serveis jurídics municipals estudien quines vies hi ha, inclosa la judicial, 
per obtenir tota la informació. 

Ara s'estan elaborant els informes per decidir, abans que acabi la pròrroga de la concessió el 
juny que ve, quin és el model de gestió que es vol implantar per prestar el servei, que des del 
juliol passat ja es va decidir per ple i amb els vots a favor del PSC, TeC, ERC-MES i la CUP, que 
seria públic. En paral·lel es mantenen les sessions de debat sobre l'aigua obertes als ciutadans i 
que no acabaran amb una consulta com es va dir inicialment. 

El principal conflicte entre les parts és per la titularitat del servei. L'empresa defensa que és 
privada, ja que prové de drets adquirits des del 1842 i que, si el consistori la vol, l'ha 
d'indemnitzar o expropiar per 60 milions. Per això proposa una empresa mixta, sense 
adjudicació per concurs, amb l'acord que, quan finalitzés el contracte, el servei i les 
instal·lacions serien municipals. L'Ajuntament rebutja aquesta fórmula basant-se en informes 
jurídics externs i interns en què es conclou que “no existeix cap negoci privat”. 

Comissió i ple per desestimar el recurs de l'empresa 
L'1 de desembre es farà un ple extraordinari per donar el vistiplau definitiu a l'acord del ple de 

l'octubre passat en què es va aprovar els béns que hauran de revertir a l'Ajuntament amb la 

finalització del contracte el 9 de desembre vinent i que només exclouen les oficines centrals dels 

carrer Societat i alguns pous d'aigua com el de Can Parellada o Can Guitard. Mina hi va presentar 

al·legacions perquè entén que no s'ajusta a dret i s'acompanya d'una pròrroga forçosa que l'empresa 

demana que s'anul·li perquè considera que l'Ajuntament no pot obligar-la a fer un nou contracte. En 

comissió informativa dilluns es desestimarà aquest recurs de reposició que ha presentat la 

companyia i posteriorment també s'elevarà el punt al ple de l'1 de desembre. 

 


