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RESOLUCIÓ núm . 5061 
 
DATA    5 juny 2019 
 
Dependència d’origen:    
Serveis de Medi Ambient  
 

 
 
RESOLUCIÓ 
 
 
Expedient:        DAIP 599/19 
Assumpte:   Informació sobre el procés negociador entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina Pública 

d’Aigües de Terrassa per la remunicipalització del servei d’abastament d’aigua de 
Terrassa. 

 
En data 8 de maig de 2019, la Sra. XXXX, ha presentat escrit, amb número de registre d’entrada 103530, 
mitjançant el qual sol·licita accés a la informació sobre el procés negociador que hi va haver entre 
l’Ajuntament de Terrassa i Mina Pública d’Aigües de Terrassa per la remunicipalització del servei 
d’abastament d’aigua de Terrassa. 
 
L’Ajuntament de Terrassa és l’Administració local titular de les competències del servei públic de 
subministrament d’aigua en el municipi de Terrassa, de conformitat amb allò disposat en els articles 
25.2.c) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
 
En data 22 de març de 2018 l’Ajuntament en Ple va aprovar definitivament la forma de gestió directa 
mitjançant una entitat pública empresarial local, i la constitució de la entitat pública empresarial local 
“Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”. 

Aquesta nova entitat havia d’assumir el servei el dia 10 de desembre de 2018, al finalitzar l’última 
pròrroga de l'empresa concessionària, que també es va aprovar en Ple. 

Tenint en compte que la nova entitat havia d’iniciar l’activitat del servei d’abastament d’aigua a la ciutat 
de Terrassa i les controvèrsies que existien entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa SA, per tal de garantir la continuïtat del servei de la manera més òptima, els serveis tècnics 
municipals van iniciar un seguit de converses amb Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, i es va 
detectar que hi havia un interès de les parts en cercar una solució acordada per al traspàs del servei.  

És en aquest marc, el Col.legi d’Advocats de Terrassa va proposar explorar la via de la mediació per 
tutelar i conduir les esmentades converses entre ambdues parts. 
 
Finalment, com a conseqüència d'aquesta mediació es va arribar a una sèrie d'acords, que van portar en 
primer lloc a assolir l'objectiu d'una subrogació ordenada de tot el personal adscrit al servei de Terrassa, 
restant a Mina la part del personal que aquesta companyia necessita per continuar prestant les seves 
activitats empresarials, amb un acord total amb els representants dels treballadors i treballadores. En 
segon lloc es va assolir l'objectiu de poder donar continuïtat sense cap interrupció ni incidència per a la 
ciutadania no només al servei de Terrassa, si no als serveis de la resta de municipis del voltant. I 
finalment, els acords es varen concretar també en un seguit de contractes pels quals Mina presta serveis 
que Taigua necessita, com el del lloguer de les oficines, serveis d'informàtica, intercanvi de cabals 
d'aigua, i altres, tots ells serveis que han assegurat la solució de continuïtat del servei.  
 
 
 



 
 

 

 
 
Aquests contractes són els següents:   
 

1) Contracte per regular l’exercici del dret de pas dels cabals dels quals disposi Mina Pública 
d’Aigües de Terrassa SA, que es manté vigent un cop produïda la reversió complerta de la xarxa 
de distribució a l’Ajuntament de Terrassa per la finalització del contracte de concessió de 1941, i 
establir el contracte per la venda de l’aigua per part de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL a Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa SA per a la dilució dels cabals dels minats, i la compra d’aquells 
cabals sobrants de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA que hagin estat transportats, un cop 
fet el proveïment als municipis i clients que siguin beneficiaris dels títols atorgats a Mina. 

 
2) Contracte per la prestació d’uns serveis d’assistència, assessorament i manteniment per la gestió 

dels sistemes informàtics i de telecomunicacions, i per la migració de les dades a nous sistemes.  
 

3) Contracte per la prestació d’uns serveis de laboratori i control de la qualitat de l’aigua del servei 
d’abastament.  

 
4)   Contracte de lloguer en que Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL lloga a Mina Pública d’Aigües de 

Terrassa SA un espais situats en el carrer Societat 28, Nord 78 i Nord 80 de Terrassa, que es 
descriuen en els següents termes:  
 

• Espai d’atenció al públic 
• Oficines i sales de reunions 
• Tallers 
• Dipòsit de residus 
• Aparcament 
• Magatzem 
• Zona de pas per accedir a les instal·lacions i a l’aparcament, respecte de la que Mina Pública 

d’Aigües de Terrassa SA es reserva la possessió per necessitar-la també 
• Instal·lacions de climatització i il·luminació. 

 
5) Contracte per la prestació d’uns serveis d’assistència per la 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 en 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 per la prestació d’uns serveis de gestió i manteniment del sistema de tele-lectures del 

servei públic de subministrament d’aigua en el municipi de Terrassa.  
 
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. 

 
La lletrada del Servei ha emès informe amb data 31 de maig de 2019, per això el tinent d’alcalde de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, fent ús de les atribucions legalment conferides mitjançant el Decret 
d’Alcaldia 10222 d’1 de desembre de 2017, 
 
 
RESOL:  
 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat  

Servei de Medi Ambient  
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PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’accés a la informació presentada per la Sra. XXXXXX, en relació al 
procés negociador sobre la municipalització del servei d’abastament d’aigües de Terrassa, comunicant 
que els contractes resultants del procés de mediació són públics i es troben publicats íntegrament en el 
perfil del contractant de l’entitat Terrassa Cicle de l’aigua, EPEL. 

SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a la Sra. XXXXX 
 
 

 
 
 
Marc Armengol i Puig  
Tinent Alcalde en funcions  


