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RECUPEREM
L’AIGUA

Aquest butlletí de la CUP Molins número 19 “Especial Aigua” ha estat
elaborat amb l’objectiu de facilitar informació als veïns i veïnes de Molins
sobre el servei de suministrament d’aigua potable al Principat i a la vila, i com
a complement de les Jornades “Recuperem l’aigua” que celebrarem el
25 d’Octubre a la Federació Obrera de 10 a 14h.
A la contraportada hi trobaràs la informació sobre les jornades.
Si passes pàgina hi trobaràs:

La remunicipalització avança arreu

(menys aquí)

L’aigua a
Catalunya

El butlletí de la Candidatura d’Unitat Popular
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Octubre 2014
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Jornades “Recuperem l’aigua” 25-oct
I per més informació i descàrrega d’arxius:

www.molins.cup.cat

La remunicipalització avança arreu
Context Europeu

(menys aquí)

Si fins als anys 90 la privatització, la subcontractació i
l’externalització dels serveis publics va ser la tendència
predominant a bona part d’Europa, al començament del
segle XXI el camí és el contrari, tant al nostre continent
com a la resta del món. A més, l’ONU va declarar el
2010 que l’accés a l’aigua potable i al sanejament
és un dret humà universal que cal garantir.
A finals de 2013, els casos de remunicipalització del
servei d’aigua a tot el món eren 85, triplicant-se el ritme
després de 2009, tant a pobles petits com a ciutats de la
dimensió de París, Berlin, Buenos Aires, Nàpols, Atlanta o
Johannesburg. A Europa, si sumem aquests casos als
de les ciutats que no l’han privatitzat mai, s’eleva
fins al 70% el percentatge de municipis europeus
que gestionen directament el servei d’aigua.

Les remunicipalitzacions han suposat una millora del
servei, més eficiència i reducció de costos. Així, la
municipalització del servei a la ciutat de París
el 2010 va generar un estalvi d’uns 35 milions
d’euros en el primer any, i es va reduir la tarifa de
l’aigua en un 8%. I l’Ajuntament preveu un estalvi
de 76 milions per a la ciutadania fins al 2016, que
permetran mantenir un alt nivell d’infraestructures
i doblar el fons de solidaritat.
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A més, el consell d’administració està obert a la societat
civil, participant-hi ONG’s i personal de l’empresa. Aquesta
bona gestió ha ajudat a estendre les municipalitzacions
a França (Bordeus, Brest,…). També Berlin ha recuperat
el control absolut del servei el 2013, després de 14 anys
de lluita ciutadana.
A Holanda des de 2004 només les empreses públiques
poden prestar serveis d’aigua potable. El mateix passa a
Viena i a Medina Sidonia (Andalusia), on l’empresa s’ha
compromès a proporcionar un subministre mínim
vital de tres metres cúbics per persona i mes sense
cost per a qui es trobi en situació d’exclusió social.
Hi ha experiències que van més enllà d’una ciutat, com
les de Malmö i Lund (Suècia), que formen una federació
d’aigua pública que dóna servei als dos municipis; o la
del ‘Consorcio Aguas del Huesna’, 100% públic des de
2007, i que dóna servei a 22 municipis de la província
de Sevilla.
Sóm molts els ciutadans que estem a favor que el
servei sigui públic. Així ho van demostrar a Itàlia
el 95% dels 27 milions de vots en referèndum el
2011, o 1.9 milions de persones al global de la
Unió Europea en una recent Iniciativa Ciutadana
Europea. A la Gran Bretanya el 71% dels habitants
volen la remunicipalització del servei d’aigua,
segons una recent enquesta, i el 98% dels habitants
de Tessalònica han votat en referèndum contra la
privatització de l’empresa pública. Esperem que,
també en el cas de l’aigua, la voluntat popular es
faci realitat.

Estat Espanyol

Europa

Capitals on el servei està privatitzat

Consultes a la població sobre remunicipalització

A Catalunya malauradament, al realitat és una altra:
Les darreres dades indiquen que, aproximadament, només el 20% de municipis fan una gestió directa de l’aigua,
allunyats del procés mercantil que vivim la resta de pobles i que patim també a Molins de Rei. A més, la Generalitat de
Catalunya ha fet una aposta clara per privatitzar una gran infraestructura com Aigües Ter Llobregat i per
dur a terme una privatització encoberta del cànon de l’aigua, dues situacions escandaloses denunciades per la
CUP Molins en diverses mocions municipals (més informació al bloc del grup municipal: www.cupmolins.wordpress.com).

Catalunya

El negoci de l’aigua a Catalunya

Propietaris d’algunes companyies d’aigua

Font: www.amb.cat

Infografia: Aigua és vida

Malgrat aquest context difícil, hi ha municipis que en els darrers anys han iniciat processos de remunicipalització
per generar millores en el servei. És el cas del Figaró o d’Arenys de Munt, que han hagut de fer inversions importants
a la xarxa de subministrament després de constatar la deixadesa de les concessionàries que gestionaven el seu servei.
No són només els pobles petits els que aposten per la gestió directe: ciutats com Manresa, El Prat de Llobregat, Vilanova
i la Geltrú, Mataró, Reus i VIiafranca de Penedès ho fan i s’han organitzat a través del Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya.
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Àrea Metropolitana de Barcelona

El que ens espera,
si no ho impedim...
Arran de determinades denuncies a la ciutat de Barcelona
per sobrefacturació del consum d’aigua a alguns consumidors,
es va posar de manifest la situació il·legal de l’operativa
d’AGBAR. Per surrealista que sembli, estava operant
sense contracte amb l’Ajuntament de la ciutat comtal.
Aquest fet va provocar que algunes administracions
governades per partits polítics afins als interessos d’AGBAR
(bàsicament el PSC i CIU), l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB
es veiessin obligats a donar cobertura legal a AGBAR, que
a través de sucosos donatius a aquests partits garantien la
continuïtat d’un negoci altament lucratiu per uns i altres.
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana
de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua SA,
empresa mixta integrada per AGBAR (85%) i l’AMB
(15%) neix el 2013 per donar solució definitiva a
aquest fet, i garanteix de facto que AGBAR continuarà
controlant i lucrant-se del gran negoci de l’aigua a
casa nostra. Aquesta empresa neix sota l’empara
del nou paradigma privatitzador que estem patint: la
col·laboració público-privada. Es tracta doncs d’una
empresa pública-privada que té un 85% de capital
privat i un 15% de capital públic.

Aquesta empresa té l’encàrrec polític de l’AMB de
ser l’empresa subministradora d’aigua de tota l’àrea
metropolitana: tots els municipis a qui AGBAR sub
ministrava s’aniran passant a la nova empresa mixta, i la
resta ho aniran fent a mesura que esgotin els contractes
vigents. Es tracta, doncs, d’un robatori sense pal·liatius del
dret a decidir dels municipis sobre com volen gestionar a
seva aigua.
Una de les grans polèmiques és justament l’aportació de
capital de cada una de les empreses que conformen l’empresa
mixta. AGBAR, que ha gestionat el servei d’abastament
domiciliari d’aigua potable a molts dels municipis, ha
posat com a aportacions pròpies al capital de l’empresa
mixta infraestructures hidràuliques (pous, dipòsits,
tubs de distribució, etc) de titularitat municipal.
A nivell de quota, la cosa també ens anirà en contra....
la filosofia de l’empresa mixta, i de fet la d’AGBAR, està
sent la implantació d’una única tarifa d’àmbit metropolità.
És a dir, pagarem el m3 d’aigua al mateix preu
aquelles poblacions que, com la nostra, ha construït
infraestructura hidràulica suficient com per abastirse sense dependre de les ﬂuctuacions del mercat, que
aquelles que per impediments o manca de voluntat
política no ho han fet.
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Aqualia:
A Molins de Rei, el servei municipal
d’aigua està externalitzat.
L’empresa concessionària que el gestiona és
AQUALIA, encara que la titularitat d’aquest
servei continua essent pública. Per contracte,
AQUALIA s’endú el 12% de les despeses
fixes i el 6% de les despeses variables
en concepte de benefici industrial.
D’aquesta manera, quan la concessió del
servei expiri l’any 2023 AQUALIA haurà
guanyat més de 2 milions d’euros pel sol fet
de gestionar el servei.

La CUP Molins de Rei va plantejar en
una moció remunicipalitzar el servei,
però va ser rebutjada amb els vots en
contra de la resta de forces polítiques
del plenari (CiU, PSC, IxMdR, ExMdR i
PP)

És evident, doncs, que l’empresa mixta serà per nosaltres
un mal negoci. Ho serà per aquells municipis que considerin
necessari reprendre el servei des de l’òptica de la gestió
directa municipal amb fiscalització ciutadana (que al final,
som els propietaris del servei i no els clients) ja que l’entramat
legal ho posa complicat, com també per aquells que haventse pres la molèstia de construir infraestructura de captació i
la implantació de recursos hídrics alternatius per garantir el
subministre a un preu raonable, pagaran l’aigua com si res
haguessin fet. Un cop més, depèn de nosaltres!
Cost anual de 60m3 d’aigua
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L’augment dels beneficis
d’AQUALIA no estan lligats a
una millora de la xarxa.

Molins de rei

EL NEGOCI DE L’AIGUA A MOLINS DE REI
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L’increment dels m3 que paguem és paral·lel al creixement
del benefici d’AQUALIA.
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Campanya contra l’ús de dades personals dels
molinencs per part d’Aqualia
A la factura emesa el mes de juny AQUALIA va adjuntar-hi una carta de conformitat de cessió de dades personals
per enviar informació referent a altres àmbits de negoci d’aquesta empresa o de tercers als usuaris.
Arran d’aquest fet, la CUP Molins va iniciar una campanya per
tal que els vilatans fessin arribar una instància a l’Ajuntament
sol·licitant, entre d’altres coses, que aquest demanés directament
a AQUALIA la no utilització de les nostres dades atenent als
següents punts:

Cal no perdre de vista que els ciutadans de Molins som els
propietaris del servei (no els clients) i en conseqüència és
Aqualia qui treballa per a nosaltres i no al revés.

1. El titular del servei és l’Ajuntament de Molins de Rei i hauria de
regular el servei que presta la concessionària.

La campanya feta a finals de juliol va tenir conseqüències immediates: el 3 d’agost l’Ajuntament publicava una
nota de premsa donant la raó als ciutadans que havien reclamant els seus drets de protecció de dades.

2. El servei d’abastament d’aigua és d’obligatòria acceptació per
part dels ciutadans i per tant AQUALIA, pel sol fet de guanyar un
contracte de concessió, té accés a totes les dades de les persones
que vivim a Molins o dels negocis que hi estan implantats.

Tot i així, s’ha de seguir treballant perquè l’Ajuntament
de Molins de rei realitzi una fiscalització rigorosa de les
activitats de l’empresa que té concessionat un servei
tan bàsic com és el suministrament d’aigua potable.

3. Que els ciutadans no hauríem de fer un esforç addicional demanant que no s’usin les nostres dades per a l'interès d'una empresa
que presta el servei.

La CUP no descarta emprendre noves accions contra
l’actuació dAQUALIA
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Història d’una privatització
Molins de rei

1929

Primera Municipalització
L’Ajuntament compra a Felip Canalies la xarxa de distribució i abastament d’aigua.

1993-1994
Externalització
El Ple Municipal aprova l’arrendament del
servei d’abastament d’aigua (1) a la UTE
TEDESA (2) amb un contracte de 4+4
anys i després pròrrogues de 8 anys.

(1)
10 vots a favor: IiE + CiU
6 abstencions: PSC

1997
El TSJC invalida l’adjudicació del 1994 perquè
“vulnera els principis d’igualtat davant la llei,
objectivitat i transperència .
El denunciant és una filial d’AGBAR.

1998
Nova adjudicació
Per complir la sentència, l’Ajuntament finiquita el primer
contracte (1) i treu un nou concurs per concessionar el
servei per als propers 25 anys (2).
El Ple aprova adjudicar la nova concessió a TEDESA (3).

2002
Subrogació
AQUALIA absorbeix TEDESA i subroga el
contracte amb l’Ajuntament.

(2)
10 vots a favor: IiE + CiU
6 vots en contra: PSC

(1)
9 vots a favor: IiE
8 abstencions: PSC + CiU + PP
(2)
9 vots a favor: IiE
8 abstencions: PSC + CiU + PP

(3)
9 vots a favor: IiE
7 vots en contra: PSC, CiU
1 abstenció: PP
A www.molins.cup.cat podeu consultar els documents citats.

*Sentència 537/1997 del TSJC

Qui és Aqualia?

Què fa Aqualia?

Aqualia és la marca que neix el 2002 per agrupar totes les
empreses del sector de la gestió de l’aigua del grup
empresarial Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC). La major part d’aquestes empreses van ser adquirides
entre el 1994 i el 1998 amb la compra de Vivendi. Així doncs,
tant TEDESA com sociedad Mediterránea de Aguas formaven
part del grup l’any 1998.

Denunciada l’any 2010 a Torrelavega a través de l’empresa
mixta Aguator (Aqualia + Ajuntament) per manipular contadors
i adjudicar il·legalment contractes a d’altres empreses del grup.

És la tercera companyia de gestió de l’aigua més gran del
món, (entre les tres primeres també hi ha AGBAR) Té presència
a 17 països i dóna servei a 28 milions de persones.
El 2007 va declarar un benefici de 859 milions d’euros.
Guanya la totalitat del concursos d’abastament d’aigua a la
Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta sota l’ampara de
José Manuel Tofiño i Alejandro Pomba, el darrer imputat en un
vintena de casos de corrupció. Ambdós són del PP.
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Cas Eïvissa, cobrament il·legal de comissions d’alcaldes
del PSIB a Eivissa per concessions a Aqualia.
Setembre de 2014, l’alcalde del Puerto de Santa Maria
(Cadiz), Alfonso Cordón, imputat per prevaricació i malversació
de fons públics per haver votat a favor de l’adjudicació de
contractes a Aqualia sense concurs públic.
Vinculació amb el cas Gürtel, per l’adjudicació del
contracte de Lepe (Huelva)
Té a dia d’avui 50 causes obertes només a Andalusia.

ANALITZEM:
Amb l’anàlisi del servei constatem que :
· No existeix fiscalització del servei per part de l’Ajuntament.
· Els serveis municipals no disposen d’informació pròpia de l’estat de la xarxa ni del servei.

Molins de rei

A la CUP Molins construïm l’alternativa

· El cànon municipal no reverteix en millores a la xarxa o en la qualitat de l’aigua sinó en tapar forats.
· Les inversions econòmiques fetes per a millorar la xarxa, han estat finançades per Aqualia, que ha avnaçat els
diners, i que hem pagat entre totes amb els interessos corresponents. Es tracta d’una operació d’endeutament finançada pel contractista.
· La xarxa d’aforaments és desproporcionada i provoca pèrdues innecessàries i inadmisibles des d’un punt de
vista ambiental.
· Les millores a la xarxa són molt menors de les desitjables.
· El sistema concessional no ha acomplert els objectius polítics pels quals es va plantejar en el seu moment.
Tot plegat ha servit perquè uns privats obtinguin beneficis d’uns 100.000 euros anuals a través de:
· Treballar sobre una xarxa que és nostra i ja hem pagat.
· Finançar les millores sobre la xarxa a través del cobrament d’interessos.
El problema radica en la manca d’un finançament municipal digne i en la connivència de la política municipal
amb les grans corporacions. La resposta ha de sortir des del MUNICIPALISME.

PROPOSEM:
1. OBRIR EL DEBAT SOBRE EL MODEL QUE VOLEM
· Cal que els ciutadans sàpiguen que paguen, i per què ho paguen.
· S’ha de fer un debat al voltant del cànon municipal i sobre com financem les inversions.
· Un debat net i clar per no perdre de vista que la gestió de l’aigua només ha de garantir portar la millor aigua
possible, en el volum mínim imprescindible, al millor preu als ciutadans.
· Analitzar la millora manera per introduir clàusules que vinculin els beneficis industrials legítims de l’empresa amb
millores objectives a la xarxa o a la qualitat de l’aigua. Constatem que uns i altres estan desvinculats.
· Decidir el model de gestió.
Nosaltres seguim apostant per la municipalització del servei que garanteixi l’abastament a tothom, sota criteris de
sostenibilitat ambiental, econòmica i social i que permeti la fiscalització democràtica de la ciutadania.
2. RECUPERAR EL DRET A DECIDIR SOBRE EL MODEL, POSAT EN ENTREDIT A L’ÀMBIT METROPOLITÀ PER
L’EMPRESA MIXTA METROPOLITANA.
Cal parlar clar sobre l’empresa mixta metropolitana i el sorpasso que ha suposat sobre el dret a decidir municipal del
model de gestió de l’aigua.
3. RECUPERAR L’AIGUA COM EL QUE ÉS: UN DRET QUE ENS CORRESPON. L’AIGUA ÉS NOSTRA!
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Jornades Recuperem l’aigua!

Recuperem l’aigua
Dissabte 25 d’Octubre
10h-14h Federació Obrera
c. Jacint Verdaguer, 48

10h Presentació i benvinguda
10:15 El mercat de l’aigua: des del món fins a Catalunya.
Moisès Subirana (Aigua és Vida)
Emanuel Lobina (membre del PSIRU- Public Services International Research Institute)

10:45 Models de gestió de l’aigua a Catalunya:
Arenys de Munt (Jordi Colomer)
El Figaró (Lluc Peláez)
Comunitat Minera Olesana (Joan Arévalo)

11:30 Pausa
12:00 L’Aigua a l’Àrea Metropolitana de Bcn
Eloi Badia (Aigua és Vida)
Jordi Giró (Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona)

12:45 Models de gestió a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
El Prat de Llobregat (Sergi Alegre)
Molins de Rei (Josep Raventós)

13:30 Debat
14:30 Dinar al Casal La Barrina (reservar a molins@cup.cat)
Contacta amb
la CUP

Despatx del Grup Municipal
Plaça Catalunya 1
615.603.425

CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

