
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Per constituir la Comissió de l’aigua i garantir la correcte reversió del servei d’aigua, 
l’adequada construcció dels diferents escenaris de gestió i un procés de deliberación 
participativa amb totes les garanties democràtiques. 

APROVADA 
 
XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; ISAAC 
ALBERT I AGUT, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Moviment d’Esquerres; MARIA SIRVENT ESCRIG, portaveu del Grup Municipal de 
Candidatures d’Unitat Popular, i JAVIER GONZÁLEZ DELGADO, portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent 
proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A finals de l’any 2016 finalitzarà l’actual concessió del servei d’aigües a Terrassa. El 
futur de la gestió de l’aigua ha de passar per què l'aigua es consideri un bé de primera 
necessitat i un servei de titularitat pública. Independentment del model de gestió que 
es defensi (públic, mixt o privat) creiem en la necessitat d’abordar aquest procés amb 
l’assoliment de 4 etapes que s’han d’entendre acumulatives: liquidació de l’actual 
concessió (reversió del servei a cost 0), construcció de la factibilitat (tècnica, jurídica i 
econòmica) dels diferents models de gestió, procés de deliberació i decisió 
democràtica oberta a la ciutadania i implantació del nou model. 
 
En aquests moments l’Ajuntament disposa de dos càrrecs eventuals vinculats a aquest 
procés: en Sr. Joan Gaya com a “Comissionat de l’aigua” i la Sra. Itzíar González com a 
responsable dels processos de cooperació ciutadana. La majoria de forces politiquees 
van estar d’acord en la creació de la Comissió de l’aigua i vam donar tot el suport al 
nomenament de la figura de Comissionat en el Sr. Joan Gaya. Les funcions del 
comissionat també van ser recolzades majoritàriament per les diferents forces 
polítiques: Coordinar el procés, elaborar documentació, estudiar i analitzar els estudis 
tècnics, econòmics i jurídics. Tasca, en definitiva, que té com finalitat crear un espai 
deliberatiu sobre les alternatives i possibilitats de gestió de l’aigua. 
 
El passat dilluns dia 17 de novembre de 2015 el Comissionat de l’aigua, Sr. Joan Gaya 
va informar a la Comissió Informativa de Territori del següent: 
 

- L’Ajuntament de Terrassa hauria de disposar de tota la informació relativa al 
servei d’aigua ja que és el titular del mateix. 

- En aquests moments L’Ajuntament de Terrassa no disposa de tota la informació 
respecte els servei d’aigua, i per tant, no es pot determinar en quines 
condicions s’ha de produir la liquidació dels servei i per tant tampoc es possible 
iniciar el procés de deliberació sobre el futur model de gestió.  

- S’ha requerit formalment a l’empresa Mina d’Aigües de Terrassa que en el 
termini de dos mesos faciliti tota la informació necessària per tal de determinar 



com es produeix la liquidació del servei i obrir el procés de deliberació del futur 
model de gestió.  

 
Per tant, conscients de les dificultats i conflictivitat associada a l’assoliment del primer 
objectiu que hauria de ser revertir el servei a cost 0 per al seu titular que és 
l’Ajuntament de Terrassa, considerem que s’han de prendre accions polítiques clares 
per tal de garantir que els procés de reversió del servei d’aigua s’efectuarà de manera 
rigorosa, amb la màxima transparència, i amb les màximes garanties de que es 
defensarà l’interès col·lectiu de la ciutadania de Terrassa per davant de l’interès d’una 
empresa privada. En aquest sentit, i tenint en compte el greu retard existent, 
considerem que cal iniciar urgentment el procés de construcció tècnica dels diferents 
escenaris de gestió possibles. Altrament, considerem que la configuració dels 
pressupostos per l’any vinent ha de contemplar els criteris que assegurin els recursos 
necessaris per garantir un adequat procés de reversió que defensi els interessos 
col·lectius, els recursos que garanteixin la viabilitat i factibilitat dels diferents escenaris 
i models de gestió possibles, així com els recursos necessaris que garanteixin un 
desenvolupament correcte del procés de comunicació i participació de la ciutadania en 
la decisió del futur model de gestió. 
 
Pels motius expressats anteriorment proposem al Ple els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Exigir a Mina d’Aigües de Terrassa que faciliti tota la informació que des de 
l’Ajuntament de Terrassa es requereixi, a través del Comissionat i/o els serveis tècnics 
municipals entre d’altres, en forma i temps adequats. 
 
Segon.- En cas d’incompliment del primer acord, iniciar les accions que siguin 
necessaris, i si s’escauen judicials, per tal de què tota la informació vinculada al servei 
pugui ser disponible per part del seu titular que és l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Tercer.- Iniciar amb caràcter immediat el procés de construcció tècnica dels diferents 
escenaris de gestió, per tal de que tots els escenaris siguin factibles en el moment en 
què s’hagi de decidir. 
 
Quart.- En la proposta de pressupostos que es presenti per a l’any 2016 no concorrerà 
cap circumstància que pugui significar la impossibilitat o discriminació d’alguns dels 
models de gestió del servei d’aigua. 
 
Cinquè.- La proposta de pressupostos vetllarà per què tots els escenaris de gestió 
(pública o privada) puguin ser factibles tècnica i econòmicament de manera que el 
procés de deliberació es pugui realitzar amb les màximes garanties d’igualtat. 
 
Específicament els pressupostos hauran de contemplar les despeses següents: 
 

1- les que puguin ser requerides per realitzar estudis i dictàmens entre d’altres, 
d’acord amb el que determini el comissionat de l’aigua el Sr. Joan Gaya,  



2- les que han de permetre desenvolupar un correcte procés de participació i 
comunicació a la ciutadania d’acord amb el que determini Sra., Itzíar González. 

 
Sisè.- Instar a l’Ajuntament per què treballi paral·lelament en la constitució pública de 
la Comissió de l’aigua abans que acabi el 2015. 
 
Setè.- Instar al l’ajuntament a crear, els més aviat possible, un espai web on la 
informació disponible i futura estigui públicament disponible per què la ciutadania 
pugui monitoritzar tot el procés. Fent una previsió pressupostaria de fons. 
 
Vuitè.- Notificar aquests acords i a totes les entitats susceptibles d’estar interesadse en 
la qüestió. 
 
 
Terrassa, 20 de novembre de 2015 
 
 
Xavier Matilla Ayala  
Portaveu del GM TeC 
 
 
Isaac Albert i Agut 
Portaveu del GM ERC-MES 
 
 
Maria Sirvent Escrig 
Portaveu del GM CUP 
 
Javier González Delgado 
Portaveu del GM Ciutadans 
 
 
 
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE TERRASSA 


