MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER MUNICIPALITZAR LA GESTIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGUA
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Atès que:
• L’aigua és un bé escàs i valuós imprescindible per a la vida, declarada un dret humà
per l’ONU el 2010. Malgrat tot, l’aigua segueix sent una font de negoci milionari per
uns pocs, tant aquí com a nivell global.
• La gestió de l'aigua sota les grans corporacions ha portat a la vulneració dels
ecosistemes i dels drets de les persones. Només amb una gestió 100% pública i
directa pels ajuntaments es pot assegurar un servei de qualitat. Mitjançant la gestió
municipal del servei de subministrament d’aigua podem garantir:

1. Control popular de la gestió de l'aigua: L'aigua és un bé essencial que afecta els
ecosistemes i la vida de les persones, per això les entitats que treballen en el
sector, les associacions de veïns i la població han de poder participar de la presa
de decisions i exercir control directe sobre el preu, inversions, manteniment de
la xarxa, etc.

2. Aigua de major qualitat i a menor preu: Amb la gestió directa, el que ara són
beneficis milionaris que es queden les empreses seran diners que serviran per
garantir una millor qualitat de l'aigua i del servei, la millora de la xarxa i preus
més assequibles per la població.

3. L'aigua per a tothom: En tant que l'aigua és un bé comú i ha estat declarada un
Dret Humà indispensable per a la vida, la falta de recursos econòmics de les
famílies no poden ser un motiu de tall de subministrament. Una garantia
completa de que això mai no passi només serà possible amb una gestió pública
i directa enlloc d’una gestió basada en beneficis i guanys econòmics.

4. Un major control: Els ajuntaments, com a institució més propera a les persones,
ha de tenir control directe dels béns imprescindibles per a la vida i mantenir-los
al marge de la mercantilització.

5. Sostenibilitat ecològica: Els recursos hídrics no poden estar sotmesos a la
dinàmica empresarial privada ni gestionats de forma deslligada de l'aigua per ús
de boca. Per això la gestió ha de tenir en compte la salut dels ecosistemes alhora
que s'han d’establir preus progressius per consum, gravant l'ús de piscines,
equipaments turístics, segones residències, grans indústries, etc., duent a terme
una gestió integral del cicle de l'aigua.

6. Els drets laborals de treballadors i treballadores: Com a operaris municipals, els
treballadors i les treballadores estaran sotmesos al règim públic, que garanteix
millors condicions i menor precarietat.
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7. Sobirania sobre el territori: No es tindrà una sobirania real mentre els béns bàsics
i fonamentals per a la vida, com l'aigua, estiguin en mans d'empreses privades
transnacionals, que tenen com a objectiu el seu benefici empresarial privat a
costa d'exhaurir els nostres aqüífers.
• Cada vegada més ciutats, regions i països decideixen remunicipalitzar els serveis,
recuperant el control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. Entre elles, hi
destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires,
Berlín i La Paz. A Catalunya també hi ha poblacions, com ara Mataró, Manresa,
Montornès del Vallès o Arenys de Munt, que han recuperat la gestió d’aquest servei
en els darrers anys.
• Per tot això, cal canviar el model actual de gestió del servei de subministrament
d’aigua al nostre municipi (concessió a una empresa privada), per una gestió directa
municipal 100% pública.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Creació d’una comissió d’estudi en el termini màxim de 3 mesos per la
municipalització del servei de subministrament domiciliari d’aigua.
2. Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el
model de gestió de l’aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones
i col·lectius especialitzats en la qüestió.
3. Dotar la comissió dels mitjans personals, tècnics i/o econòmics necessaris per a
l’elaboració dels informes tècnics i/o jurídics pertinents per a estudiar i
desenvolupar la internalització del servei.
4. Fixar un calendari per desenvolupar el procés de municipalització del servei.

Premià de Dalt, Països Catalans, 3 de febrer de 2017
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
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