
A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
UNANIMITAT – CONVERTIT A ACORD JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCUIÓ DE SUPORT ALS TREBALLADORS/ES DE MINA PÚBLICA 
D’AIGÜES DE TERRASSA, S.A. 
 
 

Exposició de motius 
 
 
El proper 31 desembre 2016 finalitza la concessió del servei públic d’abastament d’aigua a la 
ciutat de Terrassa. Fruit d’aquest fet, s’ha obert un procés de debat sobre el model de gestió 
que ha de regir el servei a partir del proper any, debat que es situa en clau de gestió directa o 
indirecta.  
 
Entenem que aquest procés de debat i la posterior decisió que s’adopti ha de garantir el dret 
d’accés de la ciutadania a un bé essencial com és l’aigua en les millors condicions de 
subministrament.  
 
Entenem que aquest dret no està en col·lisió ni pot anar en contra del dret al treball, 
concretament al dret que l’actual plantilla de la empresa concessionària del servei es mantingui 
vinculada a la prestació del servei, ja sigui en l’empresa actual si és el cas, o eventualment en 
una futura empresa responsable de la prestació del mateix. Plantilla que ha demostrat el seu 
bon fer i la seva professionalitat al servei de l’aigua.  
 
Igualment, entenem que la plantilla ha de conservar l’ocupació actual així com les condicions 
laborals, socials i salarials, sigui quin sigui el model de gestió futur, tant si és directa com 
indirecta. Per a això és necessari garantir la subrogació de l’actual plantilla, mantenint la 
mateixa estabilitat que avui tenen, o fins i tot millorant i reforçant aquesta estabilitat en el cas 
que hi hagués oportunitat certa.  
 
Pels motius expressats anteriorment els grups polítics municipals sotasignants proposem al Ple 
municipal l’adopció dels següents 
 
A C O R D S : 
 
PRIMER.- Realitzar els estudis necessaris per delimitar les persones de la plantilla actual i 
futura de l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. vinculades als actius del servei 
d’abastament d’aigua a la ciutat de Terrassa que haurien de subrogar-se a la finalització de la 
concessió. 
 
SEGON.- Demanar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., la informació necessària sobre 
la plantilla actual i futura, i sobre els actius a revertir, per a la realització dels estudis esmentats. 
 
TERCER.- Expressar el nostre compromís polític, com a titulars dels serveis públics 
d’abastament d’aigua a la ciutat de Terrassa, en el manteniment de l’estabilitat laboral i les 
condicions socio-laborals de l’actual plantilla de Mina que sigui necessària per a la prestació del 
servei a Terrassa, d’acod amb l’estudi establert en el punt 1 d’aquesta resolució, la normativa 
d’aplicació i independentment del model de gestió que s’estableixi. 
 
 
No obstant, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà. 

 
Terrassa, 25 d’abril de 2016. 


