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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL
SERVEI D’AIGÜES A GIRONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter són titulars del servei i les
instal·lacions de proveïment i distribució d’aigua potable en l’àmbit dels seus
respectius municipis. En virtut d’un decret signat el 23 de març de l’any 1983 (72/1983)
es va aprovar la segregació dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter però el
mateix decret preveia la gestió unificada del servei d’aigües en l’àmbit dels tres
municipis.
Atès que el 7 de maig de l’any 1992, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter i
l’empresa privada Girona S.A., van constituir una societat mercantil d’economia mixta ,
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. (AGISSA) per a prestar el servei de
proveïment i distribució d’aigua en l’àmbit dels tres municipis esmentats.
Atès que la durada inicial de la concessió del servei a AGISSA estava inicialment
prevista en dotze anys i finalitzava el 31 de desembre de l’any 2004, existint la
possibilitat d’ampliar-se aquest termini mitjançant una pròrroga de vuit anys.
Atès que d’acord amb l’article 4 del Conveni subscrit el 7 de maig de l’any 1992 es va
ampliar la pròrroga fins el 31 de desembre de l’any 2012 i que arribats a aquesta data
es va fer una pròrroga de de tres mesos que va finalitzar el 31 de març de 2013 i que
finalment al mateix any 2013 es va renovar l’acord entre l’Ajuntament de Girona i
Girona S.A. per tal d’estendre la durada de la prestació del servei d’abastament
d’aigua per part d’AGISSA fins al 31 de desembre de l’any 2020.
Atès que la composició de la societat mixta és d’un 80% privada (Girona S.A.) i d’un
20% de capital públic que es reparteix en un 14% a l’ajuntament de Girona, un 4% a
l’ajuntament de Salt i un 2% a l’ajuntament de Sarrià de Ter i que diferents actors
privats son propietaris d’un 80% de les accions (La Caixa, Aqualia i AGBAR).
Atès que aquesta fórmula de gestió publico-privada afavoreix clarament a la part
privada i que per tant el marge de maniobra de les institucions públiques està limitat i
qui en surt perjudicat és el servei, el propi recurs i la ciutadania.
Atès que la mateixa Agència Catalana de l'Aigua reconeix que les tarifes de l'aigua
distribuïda per empreses amb capital 100% públic són un 25% més econòmiques.
Atès que a Europa la societat civil s’ està mobilitzant en defensa de la gestió pública,
sostenible i democràtica de l’aigua i a través de la Federació Sindical Europea de
Serveis Públics i d’altres entitats s’ha iniciat una Iniciativa Ciutadana Europea (una
Iniciativa Legislativa Popular - ILP) perquè el Parlament Europeu deixi l’aigua fora de
les lleis del mercat.
Atès que l’aigua és un dret humà reconegut per les Nacions Unides (ONU) en la seva
resolució 64/292 aprovada el 28 de juliol de l’any 2010 a l’Assemblea General de
l’ONU i que aquest diu literalment que “es reconeix explícitament que l’accés a l’aigua
potable i al sanejament és un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i
de tots els drets humans”.
Atès que el fenomen de la pobresa hídrica i els talls d’aigua per impagament han
vulnerat el dret d’accés a l’aigua a moltes famílies, com han denunciat diverses
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entitats; i que el Síndic de Greuges ha emès informes reclamant la fi dels talls de
subministrament d’aigua a les famílies.
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) afirma que una persona necessita
fins a cent litres d'aigua diaris per a mantenir un nivell de vida adequat en l’àmbit
domèstic. Això inclouria els litres necessaris per a beure, cuinar i rentar-se així com
l’aigua necessària per fer rutllar escoles i hospitals.
Atès que a Catalunya (Mataró, Manresa, Parets, Montornès del Vallès, etc.) i arreu
d’Europa (Sevilla, París, Berlín, etc.) i del món (Hamilton, Buenos Aires, etc.) hi ha
exemples d’èxit de gestió pública que incorporen criteris de transparència, eficiència,
sostenibilitat, participació i proximitat i que aquesta formula s’ha demostrat totalment
viable i democràtica i que a la pràctica és més eficient en la gestió integral del cicle de
l’aigua.
Atès que a Catalunya el Consorci de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya
(CONGIAC) agrupa municipis de diversos colors polítics que gestionen el cicle integral
de l’aigua i que és una referència indiscutible de gestió pública i moderna en la
Catalunya del segle XXI.
Atès que l’actual equip de govern municipal i diversos grups municipals s’ha mostrat
disposats, en més d’una ocasió, a valorar la possibilitat de recuperar la gestió i control
municipal del servei de distribució i abastament d’aigua potable a Girona.
Per aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de
Girona l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Apostar per la municipalització del servei d'aigües, és a dir la recuperació de
la gestió per part de l'administració pública local del servei d'abastament d'aigües i el
servei de clavegueram, a més de la depuració de l'aigua, que actualment ja és de
titularitat pública;
Segon.- Aprovar al ple, abans de finalitzar el mandat 2011-2015, un pla de
municipalització del servei d'aigües calendaritzat. La seva elaboració es farà tenint en
compte la posició dels altres ajuntaments que formen part d'AGISSA, així com les
conclusions de la comissió de control financer que hi ha en marxa actualment;
Tercer.- Organitzar una audiència pública durant el primer semestre del 2015 per
sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, en què
intervinguin persones i col·lectius especialitzats, així com els agents actualment
vinculats a la gestió del servei;
Quart.- Transmetre aquest acord als ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter, a l’empresa
AGISSA, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a CONGIAC i a la plataforma Aigua és Vida,
i fer-ne difusió als principals mitjans de comunicació locals.
Girona, 11 de novembre del 2014

Biel de Montserrat i Valls
en nom del grup municipal de la CUP

