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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DIRECTA 
DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA CIUTAT DE 

TERRASSA. 
 
APROVADA  
 
Alfredo Vega López, Xavier Matilla Ayala, Isaac Albert Agut, Maria Sirvent Escrig, portaveus 
dels grups municipals del PSC, TEC , ERC-MES, CUP, d'acord amb el que estableix els 
articles 57.4 i 73 del  Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Terrassa, presenta   la  següent 
proposta de resolució al Ple d'aquesta Corporació. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Els organismes internacionals han col·locat l'aigua entre les seves preocupacions més 
prioritàries, començant per les Nacions Unides, que va declarar la dècada 2005-2015 com 
el Decenni Internacional per a l'Acció, L'aigua, font de vida. També el Programa de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), a l'Informe sobre el Desenvolupament 
Humà de 2006, va focalitzar la seva atenció en l'aigua, atenent a que s’estima que 1.100 
milions d'habitants de països en vies de desenvolupament no disposen d'aigua per a les 
seves necessitats bàsiques, i 2.600 milions no tenen accés a un sanejament bàsic. L’any 
2010, les Nacions Unides van declarar el dret a l'accés a l'aigua potable i al sanejament com 
a dret humà essencial, i és també una de les prioritats marcades en els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni. 

La Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) considera aquest recurs natural com un element 
bàsic dels ecosistemes hídrics i una part fonamental per al sosteniment d’una bona qualitat 
ambiental que, alhora, en garanteix el recurs. Els aspectes biològics, i també els 
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb 
els indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants tòxics i persistents. La 
Directiva proposa la regulació de l’ús de l’aigua i dels espais associats a partir de la 
capacitat que aquests tenen de suportar tipus diferents de pressions i impactes. D’aquesta 
manera, es pretén promoure i garantir l’explotació i l’ús del medi de manera responsable, 
racional i sostenible. 

En aquest marc, la gestió de l’aigua ha d’estar basada en la integració d’un conjunt de 
mesures al llarg del seu cicle que permetin la prevenció i reducció de la contaminació, la 
millora de les masses d’aigua i de l'estructura i el funcionament dels ecosistemes hídrics, la 
participació ciutadana i la transparència, la garantia permanent del subministrament 
suficient, de qualitat, equilibrat i equitatiu, per a un ús sostenible, i finalment, una gestió 
eficient i econòmicament viable. 

En data 10 de desembre de 1941 l’Ajuntament de Terrassa va atorgar a l’empresa Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa SA, mitjançant escriptura pública, la concessió de la gestió del 
servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa per un termini de 75 anys, en base a la 
concessió que l’Ajuntament tenia conferida a perpetuïtat per Ordre del Ministeri d’Obres 
Públiques de 21 de setembre de 1934 per a fer aflorar i treure de les aigües subàlvies de la 
Riera de Magaroles en la seva confluència amb el riu Llobregat. El servei s’ha prestat 
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mitjançant concessió de servei públic per aquesta empresa en base a aquest dret de 
captació de titularitat de l’Ajuntament, juntament amb les posteriors ampliacions del mateix. 

La concessió de servei públic atorgada per l’Ajuntament de Terrassa a Mina Pública 
d’Aigües de Terrassa SA finalitza el desembre de 2016. 

Amb motiu de la finalització del vigent contracte de concessió del servei públic, i atesa 
l’antiguitat del mateix, es planteja des de tot punt de vista necessari una revisió a fons del 
model actual de gestió del cicle integral de l’aigua, i és una oportunitat per recuperar el 
govern i la gestió d’un servei essencial com és el de l’aigua. 

Cal prendre doncs les decisions oportunes sobre el model de gestió del servei, és a dir, 
sobre les condicions i garanties de la seva prestació en relació als usuaris, i també decidir 
sobre la forma de gestió directa o indirecta. A tal efecte el passat mes de maig es va 
constituir la Comissió d’estudi política i tècnica que té com a missió l’anàlisi  de les  
alternatives de models o formes de gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa, 
i també s’ha presentat el dispositiu previst per articular el procés de participació ciutadana. 

El passat mes de juny, el Ple municipal va acordar, amb l’objectiu de garantir la continuïtat 
del servei mentre finalitza aquest procés de deliberació i elecció del futur model, iniciar 
l’expedient per la pròrroga forçosa del servei per un període de sis mesos i de liquidació del 
contracte vigent de concessió. 

Tot i que l’actual empresa concessionària del servei ha adoptat algunes decisions amb la 
intenció de condicionar, entorpir i judicialitzar, en favor del seu propi benefici, aquest procés 
de lliure deliberació i elecció del futur model de gestió de l'aigua que correspon al Ple 
municipal, ens sentim plenament lliures i amb totes les forces necessàries per prendre una 
decisió que prioritzi els interessos col·lectius de la ciutat.  

Així mateix, l’Ajuntament de Terrassa, en tant que titular del servei públic d’abastament 
d’aigua, ha de realitzar les actuacions necessàries per garantir el govern del servei en 
benefici de la ciutadania. 

Entre totes les formes de gestió, considerem que la gestió directa és la que dóna plenes 
garanties que l'aigua sigui considerada com un dret humà universal, i que hi hagi un ple 
control públic i la màxima transparència en la gestió. 

Pels motius expressats anteriorment proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.  Mostrar el rebuig a la posició del concessionari, de no acceptar l’autoritat 
municipal i judicialitzar-ne les decisions que adopta. 

SEGON.  Adoptar el compromís per assolir un model de gestió directa del servei de 
subministrament d'aigua a la ciutat de Terrassa 

 


