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L'Ajuntament de Terrassa desafia
Mina i ampliarà el contracte a Joan
Gaya
El Comissionat de l'aigua veu renovada la seva confiança en el govern local
mentre que l'empresa subministradora ha presentat un contenciós perquè se'l
rellevi de les seves funcions

El passat mes d'octubre es va incorporar a l'Ajuntament de Terrassa el comissionat de l'aigua
Joan Gaya, contractat pel Consistori per a reforçar l'equip que desenvolupa els treballs per a la
liquidació de la concessió del servei d'abastament d'aigua i la definició del futur model de gestió.
Recordem que el 31 de desembre de 2016 finalitza la concessió del servei a l'empresa Mina
Pública d'Aigües de Terrassa, SA. Arran aquest fet, la ciutat haurà de decidir el model de servei
que se seguirà a partir de 2017. La contractació d'un comissionat era un dels passos del full de ruta
per a tot aquest procés.

Joan Gaya ha estat darrerament focus de polèmica ja que des de Mina Aigües de Terrassa es
considera que el comissionat s'extralimita en les seves tasques de "càrrec de confiança o
d'assessorament especial", així com se l'acusa de ser "imparcial en el desenvolupament de les
seves funcions". Amb aquesta argumentació, l'empresa subministradora del servei ha decidit
emprendre accions i presentar un nou recurs contenciós administratiu per tal que Gaya sigui
rellevat del càrrec. 

L'Ajuntament de Terrassa però no s'hi mostra d'acord. És més, en el ple d'aquest dijous, en el marc
de l'aprovació per desestimar la reclamació de Mina d'apujar les tarifes de l'aigua en un 1,5%, el
mateix alcalde Jordi Ballart ha manifestat la seva satisfacció per la tasca que està desenvolupant
Joan Gaya al capdavant del Comissionat, "està fent un gran treball i és la millor persona per a
aquesta tasca" i ha anunciat públicament que "l'Ajuntament li renovarà el contracte per sis mesos
més. Així doncs, el Consistori no només fa cas omís a les demandes de Mina sinó que li planta
cara i defensa de manera contundent el seu comissionat.

Enginyer i assessor

Joan Gaya és un enginyer industrial que ha dedicat la seva carrera professional al sector de
l'aigua de des de diferents àmbits, com ara l'universitari, el sanitari i el de l'Administració. Ha estat
regidor a l'Ajuntament de Girona, assessor de la Federació de Municipis de Catalunya, membre
del Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, i consultor i gerent del Consorci per a
la gestió d'Aigües de Catalunya, una entitat pública local que agrupa diversos ajuntaments
implicats directament en el cicle integral de l'aigua a través de les seves empreses municipals. A
més, és autor del llibre «Barcelona i l'aigua», i ha publicat multitud d'articles sobre la matèria.
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