
 
 

 
 

SOCIETAT  

El sector de l'aigua d'UGT avala les tesis 
de Mina Terrassa 

  
per MónTerrassa 03/03/2017 
Gustavo Vargas, responsable del sector de l'aigua de la Federación de Industria, 
Construcción y Agro de UGT, defensa arguments sobre la remunicipalització que ara mateix 
signarien els responsables de Mina Terrassa. Ho ha fet a Chiclana, a la Jornada 'El agua, motor 
de empleo y sostenibilidad social'. Aquest vídeo d'OndaluzTV, mostra la seva intervenció. 
  
El dirigent fa una aposta clara per la col·laboració público-privada i tot declarant-se 
"d'esquerres" assegura que el que han de fer els ajuntaments és fiscalitzar tant com calgui 
i que a la seva organització els importa relativament poc el model de gestió. 
També remarca que qui apuja les tarifes són les corporacions municipals. "No he vist mai en un 
ple un empresari públic o privat que augmenti els preus. Hi ha empreses públiques amb tarifes 
més altes que les de les privades", assegura. Gairebé fil per randa el que defensa Mina.  
  
Gustavo Vargas diu que la "remunicipalització dels serveis seria dolenta per al 70 per cent dels 
treballadors que depenen d'empreses privades" i que la negociació col· lectiva és l'element que 
facilita unes bones condicions laborals. A més, va considera que la paraula està mal 
emprada "perquè encara no he vist cap ajuntament que hagi cedit la titularitat del servei". 
  
L’opinió de Mina. Aigües de Terrassa "és que aquests postulats, col· laboració publico-privada, 
control eficient, etcètera, són els que defensem des del principi. A més, reiterem que estem 
convençuts que només amb un acord amb l’Ajuntament es pot garantir un canvi de model sense 
repercussions negatives en la tarifa de l’usuari, una explotació més eficient i sostenible dels 
recursos hídrics locals (titularitat de Mina i amb destí als serveis de totes les poblacions que 
abasteix, amb cabals suficients per abastir els àmbits no revertibles a l’Ajuntament de Terrassa), 
el manteniment de tots els llocs de treball en les seves actuals condicions laborals (evitant als 
treballadors de Mina el risc de perdre el seu lloc de treball tal com molt bé s’explica en aquest 
vídeo el líder sindical d’UGT), la continuïtat de la política de responsabilitat social (tasca de la 
Fundació Mina), evitar indemnitzacions i resoldre la dualitat de la titularitat de les instal·lacions 
i dret sobre el servei". 
  
Món Terrassa s'ha posat en contatce amb UGT del Vallès Occidental per preguntar què en 
pensa de les opinions de Gustavo Vargas, i s'ha mostrat disposada a exposar el seu parer, però 
encara no ha estat possible que algun dels seus responsables fes declaracions. 
 
L'Ajuntament en Ple va desestimar el 23 de feber les al· legacions presentades per Mina, en què 
l'empresa indica que el Pressupost Municipal per a l'any 2017 conté il·legalitats. Segons 
l'empresa, no contempla les conseqüències econòmiques de la finalització de la concessió del 
servei a Mina, posant en perill els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Amb la desestimació es manté el text aprovat inicialment en el Ple de gener, alhora 
que reforça la voluntat de l'Ajuntament per a continuar treballant en la liquidació de la concessió 
i la definició del model de gestió d'abastament d'aigua a la ciutat un cop ha finalitzat la 
concessió del servei, passats 75 anys. 
  
 


