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BUTLLETÍ INFORMATIU

Tornos i Perdigó defensen una gestió mixta
en el servei d’aigua
Els advocats protagonitzen la 13a conferència del cicle Aigua, societat i sostenibilitat
Els advocats Joaquín Tornos i Joan Perdigó van protagonitzar la 13a conferència del cicle Aigua, societat i
sostenibilitat de la Fundació Mina, que va versar sobre
la “Municipalització o re-municipalització? El cas de l’aigua a Terrassa”. Davant més de 100 assistents, els advocats vàren defensar que la millor opció de model de
gestió de l’aigua per a Terrassa és una societat mixta,
que permetria unir el que ara reverteixi a l’Ajuntament
i el que és de Mina en una forma de gestió conjunta
durant un període de temps determinat, després del
qual tots els béns podrien quedar en mans municipals.
Joaquín Tornos va opinar que el debat ha de girar al
voltant de “com prestar el servei d’aigua perquè sigui
eficaç i eficient”, més que en “qui gestiona el servei”.
En aquest sentit, l’advocat va considerar que parlar de
municipalització és un equívoc, perquè realment del
que es parla és de la gestió directa d’un bé del qual
s’ha assolit la titularitat. Tornos va insistir en la necessitat d’estudiar bé els avantatges de cada model.
En la mateixa línia, Joan Perdigó va recordar que quan
es parla de “privatització” en realitat del que s’està parlant és de gestió privada, i no pas que l’aigua sigui de
propietat privada d’una empresa.

Tanmateix, Tornos va explicar que encara que la gestió
del servei la faci una entitat privada, aquesta no pot
actuar segons els seus interessos, perquè està sotmesa
a unes condicions. Un exemple d’això el trobem en el
preu del servei, que està fixat per l’administració local
i la Comissió de Preus de Catalunya.

Nous requisits dels comptadors per
a llars amb pocs recursos

Mina col·labora amb l’ADF
Matadepera
Mina ha renovat la col·laboració
amb les activitats dirigides a la prevenció d’incendis forestals a Matadepera que porta a terme l’Agrupació de Defensa Forestal de ADF,
especialment en aquelles destinades al control de la vegetació del
sotabosc, facilitant l’abeurat del
bestiar que pastura a la zona.

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat
els requisits per a la instal·lació de
comptadors d’aigua d’emergència
de caràcter provisional per a unitats
de convivència en situació de risc
d’exclusió residencial. Mina resta a
l’espera de rebre la informació completa de l’Ajuntament per aplicar el
nou protocol. Segons les informacions publicades pel Consistori, els
comptadors s’instal·laran en els habitatges sense connexió regularitzada al subministrament d’aigua, per
un termini inicial de sis mesos i amb
un cabal de 3m³ mensuals per persona. Passats aquests mesos ini-

cials, el Consistori procedirà a la
revisió del cas i a la possible pròrroga contractual. El comptador i el
subministrament aniran a càrrec del
sol·licitant, qui podrà sol·licitar ajuts
per fer front a aquests costos.Els
requisits establerts per sol·licitar-ho
a l’Ajuntament són: estar empadronats a Terrassa durant un temps mínim de tres anys; que l’edifici habitat sigui propietat d’un gran tenidor;
provenir d’un procés de pèrdua
d’habitatge per dificultats en el pagament i poder demostrar bona
convivència objectiva amb l’entorn
de l’habitatge en precari.

Mina afronta el 2017 amb optimisme i compromís
Davant les decisions adoptades per l’Ajuntament de Terrassa en el procés de definició del nou model de gestió de l’aigua, Mina ha recorregut a la justícia algunes
d’aquestes mesures. No obstant això, l’editorial d’aquest
Infomina no és per fer un relat de tots els recursos que
Mina i el Consistori tenen oberts. L’enquesta realitzada
per l’Institut Santa Eulàlia amb el suport del mateix
Ajuntament demostra que als terrassencs no els preocupa quin sigui el model de gestió de l’aigua, sinó els
temes relacionats amb la seguretat, la neteja o l’atur.
Entenem doncs que més que preocupació sobre quin
model de gestió s’aplica, l’interès de la ciutadania sobre
la gestió de l’aigua rau en el fet que aquesta funcioni
de la millor forma possible, assegurant la màxima qualitat a un preu el més competitiu possible.
Per aquesta raó, l’objectiu empresarial de Mina aquest
2017 no serà crear polèmica o generar titulars, serà el
mateix que ha sigut en els últims 175 anys: treballar
cada dia per donar als ciutadans un servei de qualitat,

a l’alçada de les necessitats i l’exigència d’una societat
madura i avançada. Prova de l’esforç diari de l’organització és que, malgrat les dificultats de l’entorn, Mina
donarà continuïtat a les accions de la Fundació Mina i
continuarà vetllant per un servei d’excel·lència.
En aquest sentit, Mina ha obtingut per tercera vegada
i encara amb millor puntuació, el Segell d’Excel·lència
Europea en la Gestió Empresarial, EFQM 400+. Mina va
ser pionera entre les empreses del sector en rebre
aquesta certificació el 2012. Aquest segell es basa en
el model de qualitat definit per la Fundació Europea per
a la Gestió de Qualitat, que acredita a les organitzacions
europees que participen en activitats de millora que les
porten a l’excel·lència en la gestió empresarial, a la
satisfacció dels seus clients i dels seus empleats, i que
repercuteix en el seu impacte social i en els seus resultats empresarials. Per a Mina és un honor haver rebut
aquest reconeixement, però encara ho és més poder
comptar amb els professionals que ho han fet possible.
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