
MOCIÓ  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  CUP-CAV-PA  I  ERC-AM  A 
FAVOR D’OBRIR EL DEBAT SOBRE EL FUTUR DE LA GESTIÓ DE 
L’AIGUA
Des  dels  nostres  grups  sempre  hem  defensat  que  els  serveis  municipals, 
especialment aquells més essencials, han de ser gestionats públicament. Entenem ‐que d'aquesta manera, a part de garantir ne la universalitat d'accés, els beneficis 
de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la població, alhora que es millora el 
control sobre les condicions laborals dels treballadors.
L’aigua  és  un  element  indispensable  per  a  la  població  i  els  ecosistemes.  Una 
necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns. Els 
beneficis generats de la seva gestió s'haurien d'invertir en fer més eficient la seva 
distribució,  en retornar  l'aigua  al  medi  amb la millor  qualitat  possible,  així  com 
garantir els cabals ambientals als rius i la integritat dels ecosistemes aquàtics. 
L'aigua és,  a més,  un dret humà reconegut per les Nacions Unides en la seva 
resolució  64/92  que  aprovada  el  28  de  juliol  de  l'any  2010  en  què  es  diu 
textualment 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".
La gestió de l’aigua en baixa és una competència municipal, sigui quina sigui la 
seva fórmula de gestió, la responsabilitat  d’aquesta sota els principis del bé comú 
és innegociable.
Però a casa nostra hem perdut el control del seu cicle, amb un model mercantil que 
ha convertit l'accés i el sanejament de l'aigua en un procés que beneficia unes 
poques empreses en detriment del medi i la seva població. 
A dia d’avui la privatització del servei d’aigua afecta prop d’un 84% de la població 
catalana, ja sigui mitjançant una empresa mixta o una societat totalment privada. 
Aquesta  xifra  és  inversament  proporcional  a  la  situació  mundial,  on  la  gestió 
pública  de l’aigua és àmpliament  majoritària.  No obstant  això,  els  darrers  anys 
diversos ajuntaments n'han recuperat el control directe, en paral·lel a la tendència 
remunicipalitzadora  de  l'aigua  a  nivell  mundial:  En  l'informe  de  2014  del 
Transnational Institute (TNI) i la Public Service International Resarch Unit (PSIRU) 
es tenien registrats 180 casos de remunicipalització de l'aigua,  i  a dia d'avui  ja 
s’han superat els 234 casos. Entre ells, ciutats tan rellevants com París, Nàpols, 
Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, etc.
Aquestes experiències,  com algunes  que  tenim a Catalunya (Mataró,  Manresa, 
Montornès, Arenys de Munt, etc) deixen clar que es pot gestionar amb èxit el servei 
de l'aigua incorporant criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació 
i proximitat.



Aquesta tendència s'explica perquè aquesta gestió no mercantil permet que es 
duguin a terme inversions que el sector privat no posa en marxa i, en alguns 
casos, una reducció de la tarifa pagada pels usuaris, com el cas de París, on la 
gestió pública va reduir un 8% el rebut.
Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a Palau, CASSA (Grup 
AGBAR - Eau de Suez) finalitza l'any 2020, des dels grups municipals d’ERC-AM i 
CUP-CAV-PA entenem que  és  necessari  obrir  un  debat  públic  entre  els  grups 
polítics i la població de Palau-solità i Plegamans per a poder valorar conjuntament 
quina ha de ser la millor forma de gestió d'aquest servei.
I atès, també, que la recuperació d’aquest servei per part de l’Ajuntament permetria 
implementar un nou sistema de gestió orientat a millorar la transparència, el control 
i l’eficàcia del servei, així com a reinvertir els possibles beneficis en el mateix servei 
i en polítiques municipals que reverteixin en el poble. 
Per tot això, instem al Ple municipal de Palau-solità i Plegamans a adoptar els 
següents acords:
PRIMER.- Encarregar  l’elaboració  d’un  estudi  a  un  ens  extern  i  neutral  (en  un 
màxim de 6 mesos) que permeti valorar i comparar la gestió del servei sota tres 
escenaris: l’actual, gestió directa per l’Ajuntament i creació d’una empresa pública 
municipal,  per aportar elements de judici que permetin valorar quin és el  model 
més adient per a Palau-solità i Plegamans.
SEGON.- Encarregar l’ elaboració d’un estudi a un ens extern i neutral per tal de 
valorar  l’incorporació  de  les  xarxes  privades  de  distribució  d’aigua  a  la  xarxa 
municipal.
TERCER.- Sotmetre, al llarg de l’any 2018, a informació pública i debat ciutadà el 
model de gestió de l'aigua a Palau-solità i Plegamans, procurant comptar amb la 
presència de persones i col·lectius especialitzats en el tema i amb tots els agents 
que actualment en gestionen el servei.
QUART.- Sotmetre a acord plenari el model de gestió de l’aigua a Palau-solità i 
Plegamans, en funció de les conclusions a que s’arribi un cop finalitzat el debat 
ciutadà.

A Palau-solità i Plegamans, a 14 de maig de 2017

Jordi Méndez Cordobés Jordi Plaza Nualart
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