
Proposta de resolució presentada pels grups municip als de 
PSC, TEC, ERC-MES i la CUP per al disseny i execuci ó d’una 
campanya comunicativa en relació al compromís polít ic de 
l’Ajuntament de Terrassa per assolir una gestió dir ecta del 
servei d’aigua 

 
APROVADA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El procés d’anàlisi, reflexió, revisió i debat al voltant del govern i la gestió de 
l’aigua a Terrassa té, clarament, dos vessants. El primer està estretament 
vinculat a les característiques i antecedents del servei i les diferents 
possibilitats de reformular-lo de cara al futur per tal que respongui fidelment als 
interessos generals de la ciutat. El segon està centrat en el propi procés de 
formació de la voluntat i de decisió des d’una institució democràtica i la seva 
relació amb els interessos particulars que hi puguin estar relacionats. 
 
Pel que fa a l’itinerari a través del qual una institució democràtica, en exercici 
de les seves competències, adopta decisions fonamentades en l’interès públic i 
la legalitat, en els darrers mesos hem observat que s’ha produït un 
qüestionament directe de l’autonomia i sobirania municipals i de la situació 
jeràrquica dels interessos generals per damunt dels particulars o privats. 
 
El procés de replantejament del govern i la gestió de l’aigua a Terrassa ens 
porta, doncs, a situar la sobirania i autonomia municipals com a principis clau 
que cal preservar al llarg de tot el procediment i no només en aquesta qüestió, 
sinó en totes aquelles en les quals el Ple Municipal o qualsevol altre òrgan 
d’aquest Ajuntament o de qualsevol administració pública ha de contemplar tots 
els interessos i necessitats que se situen al seu voltant i prendre una decisió 
democràtica i fonamentada. 
 
Tot debat públic, en una societat democràtica i plural, és una excel·lent 
oportunitat perquè les persones, entitats, empreses o col·lectius manifestin 
públicament les seves opinions, argumentin les decisions que proposen o 
plantegin correccions, equilibris i matisos que puguin satisfer al mateix temps 
els interessos i necessitats de la majoria i de les minories. El respecte, la 
transparència i la llibertat han de ser els grans criteris que orientin aquests 
debats cívics i polítics, a través dels quals sens dubte estem millorant i enfortint 
la qualitat de la nostra democràcia. Això no és compatible, segons el nostre 
criteri, amb l’exercici directe o indirecte, més o menys transparent o evident, de 
pressions i altres fórmules que busquen des de determinats poders o sectors 
influents limitar l’autonomia i sobirania de les institucions democràtiques i 
amagar a la ciutadania els autèntics interessos o oportunitats que hi ha en joc. 
 
L’experiència que ens aporta tot el procés de debat sobre el futur de l’aigua a la 
nostra ciutat, ens indica que l’autonomia i sobirania de les institucions 
democràtiques no és una qüestió menor o accessòria, sinó l’autèntic nucli de la 
qüestió en la qual està en joc la qualitat i credibilitat de la pròpia democràcia. 



 
 
Concretament, la concessió de servei públic atorgada per l’Ajuntament de 
Terrassa a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA finalitzà el 9 desembre de 
2016, i en aquesta data han revertit a l’Ajuntament tots els béns i instal·lacions 
dels servei. En aquests moments, l’empresa concessionària continua prestant 
el servei mitjançant la pròrroga forçosa que va aprovar definitivament el Ple de 
l’Ajuntament el passat mes de desembre. Aquests acords van ser recorreguts 
en via contenciós administrativa, per MINA, que també va demanar la 
suspensió cautelar, mesura que el Jutjat ha desestimat.  
 
La finalització de tota concessió obliga a l’Ajuntament, com a titular del servei a 
decidir quin vol que sigui el futur model de gestió a implementar. 
 
Per aquests motius el passat mes de juliol el Ple Municipal va acordar per 
àmplia majoria amb els vots favorables dels 20 regidors del grups del PSC, 
TeC, ERC-MES i CUP el seu compromís per assolir un model de gestió directa 
del servei de subministrament d'aigua a la ciutat de Terrassa. 
 
Ho vam fer perquè considerem que l’aigua no pot ser un negoci privat i que el 
model de gestió del servei d’abastament d’aigua que millor garanteix els 
interessos generals de la ciutat és la gestió pública directa. 
 
En tot aquest procés la postura de l’empresa concessionària ha estat la de 
negar que l’Ajuntament sigui titular del servei, negar-se a facilitar tota la 
informació requerida i necessària per als tràmits administratius prescriptius i 
reclamar una suposada indemnització de més de 60Meur que sembla que seria 
evitable si l’Ajuntament accedís a pactar amb ella un empresa mixta sense 
concurs ni publicitat. 
 
Constatem però malauradament que el nivell d’informació i coneixement que en 
general té la ciutadania de Terrassa sobre tots aquests fets i específicament 
respecte les decisions que pren l’ajuntament són escasses i superficials. 
 
També constatem que l’empresa concessionària està portant a terme diverses 
campanyes propagandístiques que pretenen exposar i reforçar la seva versió 
dels fets i per tant defensar els seus interessos privats en detriment dels 
interessos generals de la ciutat. 
 
Creiem doncs que és imprescindible que la ciutadania de Terrassa disposi 
d’informació àmplia, exhaustiva i directa dels arguments i les dades que 
permeten justificar quins són els passos i els acords acords polítics que pren 
l’Ajuntament   
 
És per tot això que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Expressar la voluntat del Ple de l'Ajuntament de Terrassa de 
defensar, amb tots els recursos legals disponibles, la seva autonomia i 
sobirania per a la presa de decisions democràtiques sobre la forma de 



prestació de qualsevol servei públic, per tal de vetllar amb el màxim rigor i 
transparència pels interessos generals de la ciutat i de preservar la qualitat de 
la nostra democràcia. 
 
SEGON.- Dissenyar i executar una campanya comunicativa que permeti 
informar a la ciutadania de Terrassa respecte el procés de finalització de la 
concessió i establiment del nou model de gestió de l’aigua a Terrassa i 
específicament respecte les següents qüestions: 
 

• Arguments i dades que justifiquen el compromís polític adoptat pel Ple  
Municipal el passat mes de juliol per assolir un model de gestió directa 
del servei de subministrament d'aigua a la ciutat de Terrassa. 

• Casos de municipis que també han apostat per la gestió pública directa  
de l’aigua a Catalunya, Espanya i Europa. 

• Fases i acords administratius per a l’establiment del nou model de gestió 
a Terrassa. 

• Posicionaments i accions de l’empresa concessionària Mina (grup 
Agbar-Suez) per intentar condicionar, entorpir i judicialitzar el procés. 

 
 
 
Terrassa, 20 de gener de 2017. 
 
 
 


