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Mina Terrassa presenta un
contenciós contra Joan Gaya
Malgrat la desestimació de l'Ajuntament de Terrassa del primer recurs, l'empresa
ha decidit tirar endavant un contenciós administrartiu contra el Comissionat | La
companyia insisteix que Gaya desenvolupa funcions que excedeixen al seu càrrec
com a "personal eventual de confiança"

Mina d'Aigües de Terrassa ha emès un comunicat en què anuncia que tirarà endavant el recurs i
interposarà un contenciós administratiu contra la desestimació per part de l'Ajuntament de Terrassa
del recurs de reposició interposat en el seu dia pel nomenament de Joan Gaya com a Comissionat
de l'Aigua. La companyia afirma que Gaya continua exercint tasques que no li són pròpies com a
"personal eventual de confiança o assessorament especial". 

Cal recordar que Mina, Aigües de Terrassa va impugnar el Decret de Nomenament sobre la base
que les funcions atribuïdes a Gaya com a Comissionat de l'Aigua excedirien els límits de les
tasques que pot desenvolupar un "personal eventual de confiança o assessorament especial".
Alhora l'empresa posava de manifest que Gaya "es troba en una situació de manca d'imparcialitat
per desenvolupar les esmentades funcions".

El Decret de Desestimació del Recurs de Reposició refusa la impugnació presentada per Mina
perquè considera que Gaya seria un simple "personal eventual de confiança o assessorament
especial", que no desenvoluparia cap funció que excedís dels límits establerts per a aquest
personal. I la manca d'imparcialitat del senyor Gaya no seria un criteri a tenir en consideració tota
vegada que es tracta d'un personal de lliure designació que no desenvolupa tasques amb efectes
ad extra del mer assessorament a l'Alcalde i l'equip de Govern de l'Ajuntament de Terrassa.

Per Mina, les consideracions que fonamenten el Decret de Desestimació del Recurs de Reposició
"no s'ajusten a la realitat ni als antecedents de les funcions desenvolupades pel senyor Gaya" i
subratllen que "els fets demostren que el senyor Gaya ha actuat com el veritable impulsor de
l'expedient administratiu, i com a representant de l'Ajuntament en reunions mantingudes amb
Mina" i per tant, "aquestes funcions excedeixen dels límits a que han de subjectar les seves
tasques com a personal eventual de confiança". 

D'altra banda, consideren que en la mesura que Gaya excedeix els esmentats límits, "la seva
manca d'imparcialitat en el present cas és rellevant jurídicament, fins al punt que podria qüestionar-
se el compliment dels principis d'objectivitat i imparcialitat que vinculen a l'Ajuntament de
Terrassa de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú".

Així mateix, Mina considera "precipitades" algunes de les conclusions a les qual ha arribat el
Comissionat sobre el cost de liquidació de la concessió, "atès que en el moment de fer aquestes
manifestacions públiques no disposava de tota la informació necessària i tal com reconeix, no
havia conclòs els seus informes sobre la valoració general". Mina avança que en el seu moment
informarà sobre les valoracions realitzades per experts independents.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/48888/mina/terrassa/presenta/contencios/contra/joan/gaya


