
 

 

POLÍTICA  

Nova pròrroga forçosa de l'Ajuntament 
pel servei de l'aigua a Mina 

L'Ajuntament aprova donar-se sis mesos més de marge per tal d'acabar el 
traspàs d'informació i definir el nou model de gestió 

  
per L.T.30/03/2017 

 
Jordi Ballart amb Miquel Sàmper en el ple municipal de març | CRISTÓBAL CASTRO 

  
  
El ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest dijous, dia 30 de març, una nova 
pròrroga en el servei d'abastament de l'aigua per part de Mina Aigües de Terrassa. La 
finalització de la primera pròrroga finalitza el proper 10 de juny, i el govern ha demanat el 
suport a la resta de grups polítics per tal de donar 6 mesos més de marge per tal de dur a terme 
els dos objectius: acabar de definir el futur model de gestió i aconseguir tota la informació 
necessària sobre el servei. 
  
El tinent d'alcalde Alfredo Vega ha recriminat a Mina ser la responsable d'aquesta nova 
pròrroga forçosa per culpa de la seva "manca de col· laboració, ja que ha impedit l’accés 
dels treballadors municipals a les seves instal·lacions i ha negat determinada informació com 
les retribucions als treballadors o la informació sobre els abonats… Això ha dificultat encara 
més una tasca ja de per si complexa". Amb la nova pròrroga, el govern afirma que tindrà temps 
per acabar de fer el traspàs d'informació necessari així com de "decidir el model de gestió. Amb 
l'aprovació es garanteix "totes les condicions tècnques i juridiques a l’empresa i es donaran les 
retribucions pertinents per la prestació de serveis durant aquests mesos" 
  
  
Rodríguez (PP): Ens abstindrem. Cada pròrroga forçosa és un nou fracàs per a la nostra ciutat i 
d’una forma de governar del PSC. Què significa aquesta pròrroga? El servei va acabar el 9 de 
desembre de 2016. I amb això, demanem que faci el servei un any sencer més. Un any de 
pròrroga forçosa. D’una concessió d’un servei que ha estat 75 anys. I diu que la responsabilitat 
és de Mina per no facilitar determinada informació. I això ho diu un partit que ha estat 



governant més de 35 anys i dels quals més de la meitat han format part del consell 
d’administració de Mina. La responsabilitat l’haurien d’assumir vostès.  
  
Sirvent (CUP): La pròrroga no va lligada en la impossibilitat de prendre una decisió política, i 
que es prendrà seguint el procediment legal establert. Si no és una impossibilitat de prestar un 
servei. I això és un fet imputable a l’actual empresa concessionària. Si cal s’ha d’arribar a la 
jurisdicció penal per tal de fer valdre els nostres drets. Considerem que cal que es destinin els 
recursos econòmics i tècnics necessaris per impulsar l’expedient de canvi de gestió. No tenim la 
certesa que aquesta sigui l’última pròrroga. Ens abstindrem perquè no som nosaltres els que 
hem d’assumir les responsabilitats d’una mala gestió passada. 
  
González (C’s): Nosaltres ja vam avançar que hi hauria una altra pròrroga. I és responsabilitat 
del PSC i els seus 38 anys de govern. Pensem i desitgem que aquesta sigui la darrere, però això 
no és el que més ens preocupa. Els problemes més importants passen per la generació 
d’ocupació i garantir el benestar de les famílies, i no pas l’aigua que no es perceb com un 
problema per a la ciutadania. Votarem abstenció perquè no volem obstaculitzar el procés i 
volem que s’acabi el més aviat possible. 
  
Caballero (ERC-MES): Donarem suport al govern en tots els passos necessaris en el procés de 
l’aigua. Destaquem que si hem arribat aquí és perquè hi ha una empresa en aquesta ciutat que es 
creu per sobre de l’autoritat i la legitimitat de tots els terrassencs aquí representats.  
  
Matilla (TeC): Haver d’aprovar una pròrrogar potser és necessari però no és una bona notícia. 
S’hauria d’utilitzar pels objectius pels quals està pensada: garantir el subministrament i per fer 
la feina que l’Ajuntament com a titular ha de fer. Vostès diuen que no hi haurà temps per definir 
el model de gestió. Però és que això vostès ja ho sabien no de fa sis mesos, si no fa anys. Han 
disposat de tot els recursos econòmics i de personal. Per això insistim que cal acabar la pròrroga 
amb l’aprovació inicial del model de gestió. Un altre cosa és la implantació.  

 


