MOCIÓ DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA, CiU, ERC-MES I PSC PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL
SERVEI D’AIGÜES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
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.
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, amb la possibilitat d’ampliar-se aquest termini
mitjançant una pròrroga de vuit anys.
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. Arribats a aquesta data es va fer una pròrroga
de tres mesos que va finalitzar el 31 de març de 2013 i 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.
La composició actual 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 (CaixaBank, Aqualia, AGBAR i un particular).
L’actual govern de la ciutat i diversos grups municipals s’han mostrat oberts a la possibilitat
d’avaluar nous models de gestió de l’aigua, incloent la gestió directa per part de l’Ajuntament.
Aquesta revisió de l’actual model ha de partir d’una correcta anàlisi tècnica i econòmica,
posant sobre la taula, amb total transparència, els costos i els beneficis de cada model. El Pla
de Govern 2016 - 2019, en el seu punt 286, remarca que s’estudiaran les possibilitats de
canviar de model de gestió i que es farà basant-se en criteris tècnics i de cost-benefici.
La gestió directa, el que entenem com a municipalització, és l’opció preferent que a dia d’avui
pren especial sentit i rellevància, però que implica canvis profunds que s’han d’analitzar punt
per punt i pas a pas. La municipalització es troba en l’horitzó que s’ha marcat el govern de la
ciutat i ja s’han fet passos cap a aquesta direcció. S’ha creat una comissió tècnica entre els
ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià que és l’òrgan que ha de preparar els fonaments del canvi
de model i que, entre d’altres funcions, ha d’informar trimestralment a la Taula per a la
Municipalització de l’Aigua.
L’objectiu final de la revisió del model de gestió és garantir un servei públic de qualitat, basat
en la transparència i el control democràtic, sostenible i amb sensibilitat social. L’aigua és un bé
bàsic i per això ha de comptar amb la màxima protecció pública per tal que tota la ciutadania
hi pugui accedir amb facilitat i amb garanties de qualitat.

Finalment, cal remarcar que resulta indispensable que durant tot el procés de revisió del
model actual es tingui en compte la veu dels treballadors i treballadores d’AGISSA, de manera
que no vegin aquest procés com una amenaça cap als seus llocs de treball. El diàleg amb el
comitè d’empresa es manté de manera regular i fluïda i és bàsic que continuï així.
En virtut de l’exposat, els grups municipals de la CUP-Crida per Girona, CiU, ERC-MES i PSC
proposen al ple de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís de millorar la gestió del servei d'aigües mitjançant la seva
municipalització, sempre que es valori com la millor opció després d’estudiar la seva viabilitat
tècnica i econòmica;
Segon.- Elaborar un pla de treball consensuat amb els ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter per
continuar avançant en el desplegament de les mesures tècniques i administratives necessàries
per fer factible la municipalització dels serveis d’abastament i de clavegueram com a molt tard
a la finalització de l'actual contracte, vigent fins el 2020;
Tercer.- Habilitar la Taula de Municipalització de l'Aigua, creada al gener d'enguany, com a
òrgan de seguiment de tot el procés. Aquesta taula es convocarà trimestralment o per
indicació del regidor responsable de l'àrea sempre que es cregui oportú.
Quart.- Mantenir les vies de diàleg amb els i les representants dels treballadors de l’actual
empresa mixta AGISSA durant la revisió de l’actual model de gestió i incorporar-los en el
procés de decisió.
Cinquè.- Promoure un debat ciutadà sobre els diferents models de gestió.
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