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RESOLUCIÓ núm . 351 
 
DATA     17 gener 2019 
 
Dependència d’origen:    
Serveis de Medi Ambient  
 

 
 
RESOLUCIÓ 
 
 
Expedient:        DAIP 1532/2018  
Assumpte:   Sol·licitud d’informació de l’acord fet públic per la Nota de Premsa publicada per 

l’Ajuntament de Terrassa a dia 27 de setembre de 20 18, sobre la municipalització 
de l’aigua, amb el títol «Ajuntament i Mina acorden  el traspàs del servei d’aigua a la 
nova EPEL Terrassa Cicle de l’Aigua».  

 
En data 17 de desembre de 2018, i amb número de registre 182828, i en data 14 de gener de 2019, i 
número de registre 181748-183406, el Sr.  XXXXX, ha presentat tres instàncies, en la que sol·licita 
informació de l’acord fet públic per la Nota de Premsa publicada per l’Ajuntament de Terrassa a dia 27 de 
setembre de 2018, sobre la municipalització de l’aigua, amb el títol «Ajuntament i Mina acorden el 
traspàs del servei d’aigua a la nova EPEL Terrassa Cicle de l’Aigua».  
 
En data 10 de desembre de 2018, l’Entitat Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, en endavant Taigua, va 
assumir efectivament la prestació del servei públic de subministrament d’aigua en el Municipi de 
Terrassa. 
Aquest servei havia estat prestat per Mina Pública d’aigües de Terrassa SA, durant un període de 75 
anys de concessió, més un total de 2 anys de pròrroga. 
 
Aquest canvi en la modalitat de la gestió, després de tants anys i de les característiques particulars del 
servei, implica adoptar unes mesures especials tendents a garantir el principi de continuïtat del servei i 
que aquest es presti de forma òptima, amb els mes elevats estàndards  de qualitat, eficiència i a plena 
satisfacció dels seus usuaris. 
 
Per tal de garantir aquesta continuïtat en la prestació del servei, Taigua i Mina Pública d’aigües de 
Terrassa SA i van establir realitzar la transmissió de la unitat productiva i empresarial, de manera 
coordinada i amb mútua col.laboració, firmant uns acords entre ambdues parts. 
 
L’article 14.9 en relació a l’article 26.f, ambdós dels Estatuts de l’Entitat,  preveuen que el Consell 
d’Administració de l’entitat és l’òrgan competent per aprovar bases,  plecs de condicions i contractes, 
d’imports superiors a 200.000€ i inferiors a 400.000€, i que caldrà  demanar l’autorització de l’Ajuntament 
per a la realització de despeses de quantia superior. 
 
El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local, “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en 
sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2018, entre d’altres, va aprovar les adjudicacions a Mina 
Pública d’aigües de Terrassa, SA, dels següents contractes:   
 
1) Contracte d’arrendament a Mina Pública d’aigües de Terrassa, dels espais situats al carrer Societat 
28, carrer del Nord 78 i 80, com a locals equipats per a oficines, tallers i magatzem del servei, i 
manteniment dels espais arrendats. 
2) Contracte de serveis d’assistència, assessorament i manteniment per a la gestió dels sistemes 
informàtics i de telecomunicacions, i per a  la migració de les dades a nous sistemes. 
3) Contracte de serveis de laboratori i control de qualitat de les aigües de consum humà a la ciutat de 
Terrassa. 



 
 

 

 
Així mateix, per Decret número 10132, de data 7 de desembre de 2018, l’Alcalde de Terrassa, Il.lm. 
Senyor Alfredo Vega López  va autoritzar i donar conformitat a l’adjudicació dels tres primers contractes 
per ser d’import superior a 400.000 €.  
 
I, en la mateixa sessió, va facultar el President del Consell i de l’Entitat, Sr. Marc Armengol Puig, per a 
l’adjudicació a Mina Pública d’aigües de Terrassa, SA, dels següents contractes: 
 
4) Contracte del servei de gestió i manteniment de tele-lectures del subministrament d’aigua. 
5) Contracte del servei de redacció d’un Pla director d’abastament i de la modelització matemàtica del 
sistema del que se’n pugui derivar el coneixement de les necessitats d’inversió i obres de renovació, 
ampliació i millora de les infraestructures d’abastament d’aigua de Terrassa i poder determinar així les 
prioritats, costos, sistema de finançament i ritmes de les inversions anuals en el servei. 
6) Contracte de venda de cabals i l’adquisició dels cabals dels pous i la mina dels que Mina Pública 
d’Aigües de Terrassa SA és titular pel proveïment d’aigua al municipi de Terrassa, i de regular les 
condicions de l’exercici del dret d’ús de la xarxa municipal de subministrament pels pas de dits cabals pel 
proveïment als municipis i altres clients del títols atorgats a  Mina. 
 
També, informar que tota la documentació pública de l’entitat Taigua, en breu, es podrà consultar a la 
pàgina web de l’entitat www.taigua.cat. 
 
 
A l’empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, la petició d’accés a la informació presentada pot ser estimada en no concórrer cap dels límits 
establerts legalment.  
 
D’acord amb l’article 18 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, les persones tenen dret d’accedir a la informació pública, a títol individual o en nom 
i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. 
 
Vist el que preveuen els articles 17 y següents del Titol IV, de l’Ordenança de Transparència, Accés a la 
informació i Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa i del sector públic. 
 
Vist l’informe que ha emès la lletrada del servei de Medi Ambient en data 15 de gener de 2019, el Tinent 
alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, fent ús de les atribucions legalment conferides mitjançant el 
Decret d’Alcaldia núm. 10222 d’1 de desembre de 2017, 
 
 
RESOL:  
 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’accés a la informació presentada pel Sr. XXXX, en relació a l’acord fet 
públic per la Nota de Premsa publicada per l’Ajuntament de Terrassa a dia 27 de setembre de 2018 
sobre la municipalització de l’aigua, que consta del contractes numerats del 1) al 6) subscrits entre 
Taigua i Mina Pública d’aigües de Terrassa, i el Decret número 10132 de 7 de desembre de 2018. 
 
Aquesta  informació pot ser recollida presencialment a les dependències municipals (Oficines del Servei 
de Medi Ambient, al carrer Pantà 20, 2ª de Terrassa (08221)),  en el termini de 10 dies a contar des de la 
notificació de la present resolució, d’acord amb l’article 26 de l’Ordenança de transparència, accés a la 
informació i bon govern.  

Amb aquesta informació l'Ajuntament dóna compliment als objectius de transparència i participació.  
 
 
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució al Sr. XXXXX. 
 
 

 
 

Marc Armengol i Puig  
Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibili tat  


