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SECCIONS EDICIÓ IMPRESA EL PUNT AVUI TV MÉS

PORTADA LOCAL SOCIETAT TERRITORI PUNT DIVERS POLÍTICA ECONOMIA CULTURA COMUNICACIÓ OPINIÓ IN ENGLISH ESPORTS

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS TERRASSA- 25 gener 2017 2.00 h 

Revés judicial a Mina pel servei de 
l'aigua a Terrassa 

El jutjat desestima el recurs en què l'empresa demanava la suspensió dels acords aprovats 

pel ple relatius a la finalització del contracte 

L'Ajuntament pot continuar treballant en la municipalització del servei 





REDACCIÓ - TERRASSA

El titular del jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona ha 

donat la raó a l'Ajuntament de Terrassa en desestimar la mesura cautelar 

que havia presentat Mina, Aigües de Terrassa SA el mes de desembre passat. 

Amb aquest recurs, Mina volia impedir que s'executessin els acords aprovats 

en el ple de l'1 de desembre passat, segons els quals el consistori obligava 

l'empresa a fer una pròrroga forçosa dels seus serveis per un termini de sis 

mesos, mentre l'Ajuntament estudiava quin era el millor model de gestió de 

l'aigua.

Quan fa dos mesos la jutgessa va admetre a tràmit aquest recurs, Mina va 

avisar el consistori que els acords del ple no es podien executar “fins que el 

jutjat no resolgués sobre el fons de la suspensió”. Després d'assabentar-se de 

la resolució judicial a favor de l'Ajuntament, Mina encara no ha emès cap 

comunicat.

Amb aquesta resolució judicial feta pública ahir, l'Ajuntament ja pot complir 

els acords a què es va arribar en el ple de desembre per majoria. En la 

interlocutòria, que data del 18 de gener, la jutgessa desestima el recurs de 

l'empresa i afirma que Mina no ha pogut acreditar que les condicions de la 

pròrroga forçosa aprovades per l'Ajuntament provoquin perjudicis a 

l'empresa.

En aquest sentit, també afirma que Mina no ha pogut demostrar cap 

perjudici per causa de la reversió a l'Ajuntament de tots els béns i 

instal·lacions del servei públic, que s'ha produït automàticament amb la 

finalització de la concessió.

La façana de l'empresa Mina, Aigües de Terrassa SA en una foto d'arxiu Foto: 

ANDREU PUIG.
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mesos

es fa pública la 
interlocutòria

Així doncs, durant aquest mig any, des d'ara i fins al juny, l'Ajuntament 

aplicarà la pròrroga forçosa aprovada en el ple del desembre perquè Mina 

continuï gestionant l'aigua com ha fet els últims 75 anys. Durant aquests sis 

mesos, el consistori es plantejarà quina ha de ser la gestió d'aquest bé públic 

a Terrassa. En aquest sentit, el consistori reitera que la titularitat del servei li 

correspon, i per això vol continuar treballant per defensar l'interès general.

Promunicipalització

Els moviments i entitats a favor de la municipalització del servei de 

proveïment de l'aigua de Terrassa han convocat una manifestació, per al 

diumenge 19 de març, per defensar la gestió pública directa del servei. Els 

col·lectius promotors d'aquesta iniciativa, la Taula de l'Aigua de Terrassa i 

Aigua És Vida, han donat a conèixer la convocatòria amb el lema següent: 

“S'escriu aigua, es llegeix democràcia.”

Els impulsors de la marxa fan una crida a tota la ciutadania, tant formacions 

polítiques com sindicats, entitats, associacions de veïns i col·lectius, per 

mobilitzar-se a favor de la municipalització de l'aigua i per la 

“independència de les institucions democràtiques”.

LA XIFRA 

6
és el temps que durarà la 
prorroga forçosa del 
servei de Mina, Aigües de 
Terrassa SA.

LA DATA 

18.01.17

que dona la raó al 
consistori sobre 
l'aplicació dels acords del 
ple del desembre.

Desar la notícia al meu compte

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.Vull ser usuari 
verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i 
acceptar les Normes de Participació. 

NOTÍCIES DE ...

Terrassa

25-01-2017, 

PUBLICAT A

El Punt Avui. Barcelona

Pàgina 27
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TERRITORI

MÉS LLEGIDES

1. Tres homes violen una dona 
al carrer, a Girona

2. L'Starbucks, a vessar

3. Rajoy: “Puigdemont ha rebut 
el tracte que es mereix”

4. L'estafador francès d'hotels: 
“Si tant em van al darrera iré 
a invertir a un altre lloc”

5. Per golejada

6. Incògnites sobre la mort de 
la nena de Blanes

7. A patir una mica més!

8. “La UE ha de ser part de la 
solució”

9. “No m'estranyaria que hi 
hagués un càstig exemplar”

�

�

El Punt Avui ha compartit un 

enllaç.

· Fa 11 minuts

La CUP va trobar a faltar q

El Punt Avui

43.273 M'agradaM'agrada la pàgina

Pineda ara pateix per la 
via i el col·lector

En el tram del passeig més malmès pel 

temporal les aigües fecals vessen al mar 
i els tècnics temen per l'afectació a la 
via del tren

El conseller Rull diu que revisaran amb 

l'Estat les actuacions previstes al litoral

Pineda / Malgrat de Mar.
25 gener 





Unió de Pagesos portarà més de 300 
tractors a Barcelona

Barcelona.
25 gener 

Deltebre xifra ara en 3,3 milions els 
danys del temporal a la costa

DELTEBRE.
25 gener 

Els alcaldes volen més finançament i 
autonomia

Vic.
25 gener 

Colau supera el tràmit de la qüestió de 
confiança i ja té el pressupost aprovat

Barcelona.
25 gener 

Revés judicial a Mina pel servei de 
l'aigua a Terrassa

Terrassa.
25 gener 

“Fins al 2024 no es podrà posar el 
primer maó a la Budellera”

TARRAGONA.
25 gener 

Ipcena acusa Masia Tero d'abocaments 
il·legals

Lleida.
25 gener 

Ferrocarrils invertirà 2,1 milions a 
Espot i Port Ainé aquest any

Rialp.
25 gener 
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MÉS NOTÍCIES MÉS NOTÍCIES DE TERRITORI
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