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El que li falta al debat de l'aigua de 
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Des del Partit Demòcrata entenem imprescindibles tres informes de caràcter 
merament tècnic 

 

 per Miquel Sàmper   09/12/2016 

 
El passat 1 de Desembre, el plenari de l’Ajuntament de Terrassa posava fi al conveni de concessió del 
servei d’aigües de la ciutat i es donava inici al procés de reversió dels béns. Amb aquest acte, subjecte als 
corresponents recursos per part de la concessionària actual, es recuperava el domini sobre el servei, o el 
que és el mateix, la sobirania per part de la ciutadania sobre la gestió de l’aigua. Es tractava d’un pas de 
lògica contundent; tots els contractes fixen entre els seus condicionats el termini de duració, i si és de 
pacífica aplicació a un arrendament, un préstec o a una franquícia, també ho ha de ser per aquesta 
concessió administrativa. 
  
D’altra banda, el ple de l’Ajuntament de Terrassa, ja fa dies que va decidir quin havia de ser el 
sistema de gestió. Al posicionament de CUP, TeC i ERC, favorable des d’un inici per un sistema de 
gestió directa (11 regidors), s’hi afegia el PSC (9 regidors) fa cosa de ½ any; total, 20 de 27 regidors, és a 
dir una majoria més que absoluta que deixava qualsevol debat en una mera anècdota a efectes pràctics, a 
banda del compromís de fer una autèntica consulta als ciutadans. 
  
Des del PDECat però, considerem que ens cal molta més informació abans de prendre la decisió 
sobre un o altre servei. La informació no ha de ser cap altra que la que consideraríem necessària per a 
qualsevol iniciativa del nostre àmbit més privat i íntim, (des de la compra d’un cotxe a la d’un pis, o des 
del lloguer d’un local a creació d’una activitat econòmica). En aquest línea, des del Partit Demòcrata 
entenem imprescindibles tres informes de caràcter merament tècnic. Un estudi de cost/benefici; és 
necessari conèixer els costos i les seves avantatges derivades, i en conseqüència tenir coneixement 
suficient per fer-lo arribar a tots els ciutadans. 
  
Tornant a l’àmbit de les accions a les nostres vides privades, és el que fem tots a l’hora d’emprendre 
actuacions amb transfons econòmic (per què no fer-ho respecte del model de gestió de l’aigua?). Un 
estudi sobre l’impacte de la incorporació de la plantilla a l’Ajuntament; la qüestió no és menor ni 
fàcil a nivell jurídic  com molt bé ja ha explicat en aquest mitjà la Gemma Aguilera. Però és que a 
banda de les qüestions o traves purament legals, se’n presenten d’altres de més pràctiques; està en 
condicions l’Ajuntament d’absorbir de cop 125 treballadors? És encertat fer-ho amb un deute tot i que 
controlat, dels més importants de Catalunya? I un tercer estudi de la potencial eficiència del servei tenint 
en compte el contingut dels dos primers, i avaluant per tant, amb rigor i coneixement les bondats dels 
possibles models. 
  
Des del PDECat de Terrassa sempre hem condicionat l’elecció del model a tres premisses; 1) que es 
mantingui la qualitat del servei o que es millori, 2) que en cap cas es pugi el preu del servei, bé de forma 
directa (factura) o indirecta (impostos), i 3) que en qualsevol cas es mantinguin els llocs de treball dels 
125 treballadors, amb els seus drets laborals consolidats. Creiem fermament que, per tal que es puguin 
complir aquests objectius, cal dissociar de forma clara la ideologia dels partits polítics (totes 
legítimes), de la informació que només aquests tres informes ens poden donar, i decidir de forma 
conseqüent allò que sigui millor per tots els terrassencs; i ja diem d’entrada que malgrat defensar amb 
caràcter general la col· laboració públic-privada, no som ni serem contraris a cap tipus de model que 
garanteixi les tres premisses explicades. 


