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13.6.Moció que presenta el grup municipal Construïm en defensa de l’aigua al municipi.
La situació de pandèmia fa cada vegada més evident una forta crisi econòmica que moltes
famílies, comerços i empreses ja estan patint.
En aquest context, és més imprescindible que mai defensar l’aigua com un bé de titularitat
pública i defensar que el seu subministrament – qualificat com servei públic de titularitat local i
prestació obligatòria – sigui gestionat directament per l’Administració. I no només el seu
subministrament domiciliari, sinó tot el cicle de l’aigua.
La Directiva Marc de l’aigua té com a principi bàsic general la de l’estalvi de l’aigua, tant pel que
fa al seu ús agrícola com pel que fa al subministrament a poblacions, en canvi, les empreses
privades tenen com a principis bàsic el benefici i el repartiment de dividends i busquen la
rendibilitat, que trobem just i legítim, peró que en l’àmbit de la gestió de l’aigua, està clar que
les empreses privades no porten a terme els mandats de la Directiva marc de l’aigua
encaminada a l’estalvi. La gestió directe de l’aigua seria més eficaç en mans públiques i no pas
en concessions privades.
Segons l’experiència en diferents municipis i el nostre no és una excepció, els operadors
privats porten a terme una escassa inversió a les infraestructures, que repercuteix
negativament en la despesa i el malbaratament d’un recurs tan preuat com ho és l’aigua.
Per altra banda, una legislació enrevessada i complexa en la matèria i la capacitat de contractar
a potents equips legals fa que als Ajuntaments, quasi sempre faltats de recursos econòmics i
personals, els sigui difícil mantenir la seva capacitat de supervisió i control i no tenen eines per
portar a terme una bona fiscalització. D’aquesta manera, les empreses acaben imposant les
tarifes, tot i no prestar-se bé el servei.
Les empreses del sector de l’aigua juguen a cavall guanyador. Al ser una prestació que porten
a terme en règim de monopoli no tenen riscos operatius en la seva gestió. A quins riscos
s’exposa una empresa que es dedica a gestionar el subministrament de l’aigua? A que variï el
consum d’aigua de la població d’un municipi? A que varïi el preu de l’energia elèctrica? A que
variï el cost de la compra d’aigua? A la morositat? En la gestió del subministrament de l’aigua
el risc operacional que assumeixen els operadors privats són ínfims i els guanys estan
perfectament assegurats. La idea de l'existència del mercat lliure en el que els operadors,
públics i privats, competeixen, és falsa. Existeix un repartiment previ del mercat a través de
pràctiques contràries a la competència.

Davant aquest panorama, hem de vetllar per la defensa dels serveis públics i per garantir la
gestió eficient de l’aigua a través de la seva gestió per part dels ens locals. A Itàlia, Alemanya –
excepte Berlín -, Països Baixos, fins i tot els EEUU tenen els serveis de l’aigua en mans
públiques. París, l’any 2010, va decidir remunicipalitzar l’aigua després de 25 anys en mans
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d’operadors privats. La norma general és la gestió pública i a casa nostra no hem de ser una
excepció. Cal començar a treballar. Cal començar per exigir als poders públics, en especial a la
Diputacions, en el marc de les seves competències,

que ofereixi el suport legal, jurídic i

econòmic als Ajuntaments per tal que:

●

puguin recuperar la gestió en el moment en el que finalitzi el període establert a la
concessió

●

puguin recuperar la gestió tot i no haver finalitzat la concessió a través del rescat
anticipat.

Per tot això, demanem al Ple de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes
PRIMER.- Elaboració d'un estudi de la situació actual dels serveis d'abastament d'aigua amb
informació detallada sobre el municipi i les formes i condicions de gestió (operadors, plec de
condicions i contracte, tarifes…)

SEGON.- Creació d'un pla de serveis d'assistència als municipis per la gestió pública del servei
d'abastament d'aigua que inclogui com a mínim els següents serveis:

●

Elaboració d’estudis de viabilitat per a la gestió pública de l’aigua.

●

Assessorament jurídic i tècnic.

●

Formació.

●

Suport econòmic i tècnic per a l’estalvi, l’eficiència i la disponibilitat i la qualitat
en la gestió de l’aigua.

La regidora, Sra. Montserrat Mestre Casas explica la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per vint vots a favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, dos dels regidors no
adscrits i un de Fem Poble. Vota en contra el regidor de Ciutadans.
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