
 
 

SOCIETAT 

Terrassa inicia els tràmits legals per 
municipalitzar el servei de l'aigua 

  
per ACN 
20/04/2017 
L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa la maquinaria legal per municipalitzar el model 
de gestió del servei públic d'abastament d’aigua. La Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat del consistori ha acordat portar al proper ple municipal l'inici d'un expedient en 
aquesta direcció i la creació d'una comissió político-tècnica que elaborarà una memòria 
justificativa del procés. La previsió és que el ple que se celebrarà el proper 27 d'abril doni llum 
verda a la proposta. La decisió arriba després que el passat mes de desembre finalitzés la 
concessió del servei a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, que ha gestionat aquest 
subministrament a la ciutat des de fa 75 anys, i l'Ajuntament anunciés les seves intencions de 
liquidar el contracte. Actualment el servei està en una fase de pròrroga que acaba el mes de 
juny, però que es podria allargar sis mesos més. 
  
L'inici d'aquest expedient és el primer pas del procediment legal per assolir el canvi de model 
que vol impulsar el govern local. El primer tinent d'alcalde del PSC, Alfredo Vega, ha explicat 
que "després de 75 anys de tenir una determinada forma de gestió, és el ple qui tindrà ara la 
sobirania i la capacitat de determinar cap on s'ha d'avançar".  
   
En aquesta línia ha afirmat que l'informe que s'eleva al ple compta amb el vist i plau dels serveis 
jurídics de l'Ajuntament i s'ha fet seguint el que disposa la llei. També ha apuntat que inclou la 
creació d'una comissió político-tècnica que haurà de redactar una memòria justificativa del 
procés i que comptarà amb representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i 
de la Unió de Consumidors de Catalunya. 
   
La proposta ha comptat amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el PP i 
Ciutadans, que consideren que la comissió no és prou representativa i que hauria de comptar 
també amb representants del sector econòmic. L'equip de govern ha rebutjat aquest plantejament 
perquè afirma que existiria un conflicte d'interessos “perquè els representants del sector 
econòmic tenen accionariat a l'actual concessionària de l'aigua". 
   
El passat mes de desembre el ple de l'Ajutnament de Terrassa va aprovar la fi del contracte de 
concessió del servei d'abastament d'aigua a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa i una pròrroga 
forçosa del servei de sis mesos. La voluntat municipal era dur a terme mentrestant la 
implantació del nou model de gestió, però l'executiu es planteja ara una nova pròrroga en no 
tenir enllestit el nou escenari.  
 
Com a resposta la concessionària va presentar un recurs contenciós administratiu contra 
l'Ajuntament que el jutge ha admès a tràmit. 
 


