Nota de premsa
Terrassa, 26 de febrer de 2016

L’Ajuntament de Terrassa desestima l’increment de
les tarifes de l’aigua el 2016
L’empresa concessionària proposava apujar el preu un 1’5%

L’Ajuntament de Terrassa ha desestimat la proposta de l’empresa concessionària del
servei d’abastament d’aigua (Mina Aigües de Terrassa) que defensava un augment
de l’1’5% sobre la tarifa vigent, adduint l’augment dels costos de producció. El Ple
municipal, reunit ahir en sessió ordinària, va ratificar un decret de l’alcalde pel qual
s’aprova un informe tècnic desfavorable a la revisió proposada per l’empresa. La
ratificació es va fer amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el
PP, que es va abstenir.
Els serveis tècnics municipals basen el seu informe desfavorable en el fet que, a la
vista de la informació aportada per Mina Aigües de Terrassa, no ha estat
suficientment argumentada la necessitat de la revisió que s’ha sol·licitat.
La revisió de les tarifes del servei d’aigua les proposa el gestor del servei (en el cas
de Terrassa, l’empresa Mina Aigües de Terrassa) i les aprova la Comissió de Preus
de Catalunya (CPC) previ informe del Ple municipal. Mina Aigües de Terrassa va
presentar la seva proposta el passat 9 de desembre a l’Ajuntament. Aquest va
demanar més informació i, un cop presentada aquesta per part de l’empresa, els
serveis tècnics municipals van elaborar l’informe que l’alcalde va aprovar mitjançant
decret el 15 de febrer, que ahir el ple va ratificar.
El darrer augment de tarifes del servei d’abastament d’aigua a Terrassa és de 2014.
El Ple i la CPC van aprovar un 1,125% de pujada després que Mina Aigües de
Terrassa proposés un 6%. El 2015 l’empresa no va demanar revisió de les tarifes.
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