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La ciutadania de Terrassa ha de sentir-se traïda i enganyada, el comissionat de l’aigua senyor 
Gaya, afirma que: “Estem molt lluny d’un debat sobre el futur model de gestió de l’aigua a 
Terrassa”.   

Un assessor contractat “fa només dos mesos per l’Ajuntament de Terrassa”, en base als 
documents que li ha donat el mateix Consistori , ha posat fil a l’agulla concloent que durant els 
primers 60 anys de concessió (1941 -2001) “la relació contractual entre l’Ajuntament i Mina va 
ser una qüestió de confiança”, que és com dir que el nostre Consistori  va donar a  Mina (Mina 
d’Aigües de Terrassa) un xec  en blanc perquè fessin i desfessin: no s’aplicaven els acords signats 
de la concessió, ni hi havia cap tipus de control , ni es qüestionaven els seus plantejaments o 
inversions, era Mina qui pràcticament  a fet de regulador de ella mateixa.. 

L’any 2001, es va firmar un nou conveni amb l’objectiu de realitzar, amb 15 anys d’antelació, 
una liquidació ordenada del contracte de concessió. Es preveia la constitució d’una Comissió 
Tècnica a tal efecte que anés delimitant els bens reversibles i l’estudi dels bens de Mina. 

Aquest nou pacte del 2001, dotava al Consistori de les competències d’inspecció i valoració de 
l’estat d’ús de les instal·lacions i establia un augment de les dotacions perquè la reversió es 
realitzés amb garanties perquè, un cop liquidada la concessió, les infraestructures es lliuressin 
en bon estat de conservació, gràcies a un bon manteniment. 

Dins les competències atribuïdes a l’Ajuntament,  Mina tenia l’obligació de presentar de forma 
trimestral l’estat de comptes, les inversions previstes perquè el Consistori  les validés, el temps 
real d’amortització de cada una de les peces de la infraestructura, amb l’objectiu final  que la 
recuperació directa del servei per part de l’Ajuntament, fos zero. 

Perquè això és produís, calia que el titular del servei, l’Ajuntament,  mitjançant els regidors de 
medi ambient, els seus tècnics i l’interventor actuessin  en conseqüència, fet que no s’ha 
produït mai, així com tampoc l’Ajuntament ha revisat mai els comptes que la Mina aporta per 
aprovar les revisions de la tarifa de l’aigua. 

En aquest procés també es preveia la realització d’una consulta ciutadana prevista per al 26 de 
maig del 2016 i que, en opinió dels dos assessors en matèria de la gestió de l’aigua i de la 
participació ciutadana, el senyor Gaya i la senyora Itziar Gonzalez, és molt difícil que es pugui 
realitzar la liquidació de la concessió per a aquestes dates, amb la garantia que es tingui tota 
la informació reclamada i que s’hagi pogut realitzar un procés informatiu i deliberatiu amb 
tots els coneixements necessaris per part de la ciutadania perquè puguin decidir amb plenes 
garanties democràtiques. 

La irrupció de la Taula de l’Aigua, com a defensora de la gestió pública de l’aigua a la nostra 
ciutat, ha obligat en els darrers anys, i amb molta dificultat per obtenir informació de Mina,  a 
posar una mica de llum a aquesta incompetència mantinguda durant més de 70 anys per part 
del nostre Ajuntament, i que afecta a diferents partits que han ocupat la regidoria de medi 
ambient, als alcaldes senyors Royes i Navarro i, últimament,  al senyor Ballart, que només ha 
estat capaç de treure’s el problema de sobre, tot  proposant una consulta que, no està gens 



clar que sigui una eina democràtica per la ciutadania, sinó més aviat una rentada de cara. 
Senyor Ballart, renunciï a continuar  sent “patró d’honor de l’empresa Mina d’aigües de 
Terrassa”. 

 Segons el Comissionat, Mina no està facilitant tota la informació necessària que se li demana 
des de l’Ajuntament, fet que fa difícil procedir a una liquidació de bens tant reversibles com no 
reversibles, i a altres dades imprescindibles com són l’estat de les lectures, deutes en factures, 
cost laboral de la plantilla, per a la subrogació prevista en aquests casos, i altres dades 
comptables . 

Aquest incompliment és inadmissible, i dóna encara més rellevància a la falta d’ètica i de 
transparència que comporta tota gestió privada d’un bé comú essencial com és l’aigua. 

No ens quedarem amb els braços creuats davant d’aquesta falta total d’incompetència, senyor 
Alcalde, Jordi Ballart, senyors de l’ Equip de Govern de l’Ajuntament. Encara són a temps de 
rectificar i actuar tal com s’espera d’uns representants de la ciutadania, en cas contrari serà la 
ciutadania la que demanarà la dimissió de tot l’equip de govern. 

No admetrem, sota cap concepte, que la seva inacció i falta de control en la gestió d’un dret 
bàsic de la població, com és l’aigua, comporti despeses o indemnitzacions  a la concessionària 
que s’haguessin pogut evitar amb l’aplicació dels convenis i les clàusules previstes entre 
l’Ajuntament i Mina, des del 2001. 

L’informe presentat pel comissionat ha de ser de coneixement públic,  ha d’estar a l’abast de la 
ciutadania, s’ha de lliurar una còpia  a tots els partits amb representació política a l’Ajuntament 
i a la Taula de l’Aigua en representació de la ciutadania organitzada per la defensa de la gestió 
pública de l’aigua a la nostra ciutat. 

Senyors del govern local, ja sabem com treballa l'empresa privada amb l'aigua. Ara, facin el seu 
treball i posin sobre la taula el que ens falta, l'estudi tècnic necessari de com seria la gestió de 
l'aigua, amb una empresa pública amb participació i control ciutadà. 

Amb l’esmentat anteriorment, la Taula de l’Aigua considera que s’ha de treballar cap una 
empresa pública de la ciutadania, per això adjuntem al comunicat, la Carta de l’Aigua de 
Terrassa sobre com s’ha de plantejar la futura empresa pública de l’Aigua a la ciutat, alineat 
amb el Pacte Social de l’aigua que moltes entitats i partís polítics ja es van adherir. Esperem que 
tant partits com entitats de la ciutat també si adhereixin. 
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