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GESTIÓ DE L'AIGUA 

Terrassa desestima els recursos de Mina i l'obliga a anar 
als jutjats 
 Un ple extraordinari aprova rebutjar les al·legacions de la gestora del servei d'aigua i obre la porta al contenciós 
administratiu 
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El ple extraordinari d'aquest dijous al matí | Twitter @ercterrassa 

L'Ajuntament de Terrassa ha desestimat, ara ja oficialment, els recursos administratius interposats 

per Mina contra l'expedient de reversió dels béns i la liquidació del contracte de la gestió de l'aigua. 

Aquest fet obre la porta, com ja havia anunciat l'actual empresa gestora, a un contenciós 

administratiu perquè la justícia decideixi sobre la validesa o no de les condicions en què el consistori 

terrassenc  

 

En un ple extraordinari que ha durat poc més d'un quart d'hora, convocat expressament per donar 

una resposta als recursos abans que expirés el termini legal per fer-ho, el 4 de desembre, el 

consistori ha aprovat desestimar, d'una banda, el recurs que havia donat l'actual gestora contra la 



liquidació del contracte i la pròrroga forçosa, i, de l'altra, ha aprovat definitivament els béns que han 

de passar a ser propietat municipal quan acabi aquest contracte, el proper divendres 9 de desembre. 

 

Les dues votacions han tingut resultats idèntics, amb els vots a favor de PSC, Terrassa en Comú, ERC, 

CiU i la CUP, i l'abstenció de Ciutadans i PP, en un debat molt breu en què tothom ha valorat molt 

positivament la feina dels tècnics jurídics municipals. 

 

Batalla política tot i la brevetat del ple 

 

PP i C's han justificat la seva posició perquè consideraven que aquest era un procés jurídic i que, com 

a tal, finalment serà un jutge qui, amb tota probabilitat, acabarà prenent les decisions. Ciutadans, a 

més, han afegit que "no comparteixen les posicions de Mina" però han criticat que el PSC no hagi 

trobat una fórmula adequada per acabar el contracte després de 40 anys de govern. 

 

L'abstenció ha estat fortament criticada pels partits d'esquerres de la oposició. Xavier Matilla, de 

Terrassa en Comú, ha afirmat que els dos grups "posen en entredit el treball dels tècnics", i que 

l'abstenció defensava "que l'Ajuntament no és titular" dels béns. 

 

Per la seva banda, Carles Caballero, d'ERC-MES, creu que l'abstenció senta "un precedent", i ha 

demanat als grups que ho han fet que "siguin coherents i s'abstinguin d'aquest tipus de votacions els 

propers tres anys". Sobre l'aigua, Caballero ha afirmat que "els terrassencs han pagat" els béns 

durant 75 anys, i, per tant, "els representants tenim la obligació de tornar-los". Per últim, Maria 

Sirvent, de la CUP, ha acusat C's i PP de "decantar-se pels interessos privats" en un punt en què 

encara es debat la gestió i no el model. 

 


