
7.4 Moció ICV-EUiA per la gestió pública de l'aigua    

 

L'aigua es un element indispensable per a la vida , un dret humà reconegut per 

l’Organització de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat. 

Per tant, s'ha de gestionar sota criteris d’interès general, social i de bens comuns. 

Malgrat tot, l’aigua avui, a casa nostra i des de fa molt de temps, ha estat bàsicament 
una font de negoci per  a uns pocs. 

L'abastament d'aigua es un servei bàsic i essencial, i ha de garantir-se'n en tot 

moment un accés universal i assequible. S'ha de prestar amb l'objectiu de ser eficaç, 

i de forma que els beneficis de l'activitat es dirigeixin a la millora del servei, i a una 

millor qualitat de I ‘aigua retornada al medi ambient. La responsabilitat que tenim 

doncs, en la gestió de l’aigua,  per a l’obtenció, la distribució, l’ús i el seu retorn al 
medi és cabdal tant per al present com per al futur de les persones i del planeta. 

Els darrers informes sobre opinió ciutadana evidencien una majoria social per  

recuperar la gestió de l'aigua pública per tal de garantir l’accés al dret humà a l'aigua 

i el sanejament, així com per a una gestió sostenible dels recursos hídrics per a les 
futures generacions i la protecció del medi ambient. 

Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el mes habitual, doncs prop del 

90% de la població rep l'aigua a partir d'operadors públics. De fet, molts municipis 

estan optant per recuperar la gestió pública de l'aigua allà on no la tenien, exercint 

la seva competència. Hi destaquen ciutats tant rellevants com París, Nàpols, 

Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, El Prat de Llobregat, 

Mataró,  Manresa, han gestionat el servei per empresa pública i darrerament han 

recuperat la gestió municipis com Arenys de Munt, Collbató o Montornès del Vallès. 
Es tracta d'una tendència creixent, a Catalunya i a tot el món. 

A la vista de les darreres resolucions judicials (tot i no ser sentències fermes) que 

afecten la gestió de l’aigua , com són la sentencia del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya de març de 2016 que va anul·lar la concessió a l'empresa mixta formada 

per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’empresa AGBAR i la sentència del mateix 

tribunal que va anul·lar el procediment dut a terme per la Generalitat en 2012 

d'adjudicació de l'ATLL a ACCIONA per considerar que es van vulnerar els principis 

de publicitat, concurrència i igualtat, es fa necessari d’analitzar la idoneïtat d'establir 
un model de gestió pública de l’aigua. 

És necessària una anàlisi que ha de partir d'un correcte estudi tècnic, econòmic, social 

i ambiental, posant sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, 

riscos i oportunitats del model. A partir d’aquí, s’estarà en condicions d'implementar 

un model de gestió que garanteixi un servei de qualitat, sostenible, i a un cost 

assequible, que apunti a un important grau de control i participació ciutadana, i on 
els beneficis de l‘activitat es reinverteixin en millorar el servei. 

Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal ICV-EUA proposa al Ple de 

l’Ajuntament de SANTA EULÀLIA DE RONÇANA l’adopció dels següents acords. 

ACORDS 

Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant 

el usos domèstics i ambientals. 

Segon.- Obrir una línia de treball en el marc de l'Ajuntament envers la gestió pública 

directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència 
i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental. 

Tercer.- Dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes 
tècnics i/o jurídics necessaris, així com calendaritzar les actuacions. 



Quart.- Dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a promoure 

noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la 

rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de 
participació que comptin amb persones i col·lectius especialitzats. 

Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i 

ACM i a la Plataforma Aigua és vida. 


