Nota de premsa
Terrassa, 9 de desembre de 2016

Demà comença el termini de pròrroga forçosa del
servei públic d’abastament aigua de Terrassa
L’Ajuntament nega que els acords del Ple hagin estat suspesos per cap ordre
judicial
La concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua atorgada a Mina
Pública d’Aigües de Terrassa S.A acaba avui, després de 75 anys. Amb la fi del
contracte tots els béns afectes al servei reverteixen avui a l'Ajuntament. Per acord
del Ple, Mina continuarà prestant el servei durant 6 mesos i disposarà dels béns, que
quedaran cedits i a la seva disposició. En cap cas, com ha sortit publicat en alguns
mitjans de comunicació a les darreres hores, aquest i els altres acords adoptats i
aprovats el passat 1 de desembre, han estat suspesos de manera cautelar.
Des de l’Ajuntament és té constància del contenciós presentat per Mina Pública
d’Aigües de Terrassa S.A contra els acords aprovats en el darrer Ple municipal, tals
com l’extinció del contracte de concessió, la pròrroga forçosa i la reversió dels béns.
També consta que s’ha demanat la suspensió d'execució d'aquests acords, però no
de manera urgent, petició aquesta última que ha estat desestimada per part del
jutjat. Al respecte d’aquest contenciós interposat, l’Ajuntament té deu dies per fer
al·legacions a la sol·licitud de suspensió dels acords, un cop el jutjat enviï la
demanda presentada per Mina a l'Ajuntament per correu ordinari, fet que encara no
s’ha produït.
Pel que fa la informació al respecte d’una citació per part del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya a una mediació per informar sobre com es produirà la
subrogació dels treballadors i treballadores, i sobre si es garantiran els seus drets,
l’Ajuntament hi acudirà tal com correspon, i informarà a la Generalitat que la
subrogació es produirà amb totes les garanties pels treballadors un cop exhaurida la
pròrroga de sis mesos aprovada pel Ple.
Aquests recursos, així com les informacions difoses de manera errònia, són una
acció més de la campanya en la què s’acusa l’Ajuntament de no voler trobar una
solució al debat sobre la titularitat del servei de l’aigua a la ciutat. L’Ajuntament de
Terrassa reitera, una vegada més, que el contracte de concessió de l’any 1941, ha
arribat a la seva fi, i que la titularitat del servei li correspon.
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Existeix una profunda discrepància de fons sobre el contracte de concessió, que avui
acaba, i l’Ajuntament admet el dret de Mina de presentar els recursos i actes
judicials que cregui adient, però sempre amb la veracitat i legalitat que li correspon a
un tema tant seriós com el de la decisió de la gestió d’un bé comú, com és l’aigua.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

