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Història d’una privatització I
1929. L’Ajuntament compra la xarxa
de distribució a Felip Canalias

Felip Canalias té un carrer
al seu honor a Molins de
Rei

Legislatura 1987-91 s’inicia el debat
sobre el model de gestió d’aigua,
sense majoria clara en cap sentit

Durant el debat, i en campanya
electoral

IiE, CIU i PSC proposen empresa
municipal d’aigües. IiE proposa, a
més, fer un referendum popular

Història d’una privatització II
1993. Es porta al plè municipal la
necessitat de privatitzar el servei.
S’aproven les pliques del concurs.
1994. Es porta al plè l’adjudicació a
SMASA-TEDESA per arrendament de
4+4 anys i prorrogues de 8 fins els 48
anys.

1997. La sentència 537 del TSJC
declara nula l’adjudicació per “no
ajustar-se al principi d’igualtat,
transparència i objectivitat”

S’aprova la privatització i les
pliques amb 10 vots a favor (IiE i
CIU) i 6 abs (PSC).
Només el PSC reclama empresa
municipal.
Ningú reclama referendum
S’aprova l’adjudicació amb 10 vots a
favor (IiE i CIU) i 6 en contra (PSC).
PSC reclama adjudicació a AGBAR
després de reclamar empresa
pública
El govern té dubtes sobre l’interés
que proposa per finançar les obres.
Contesten un cop oberts els sobres i
coneixent la proposta de la resta.
L‘Ajuntament accepta al proposta

Història d’una privatització III
Març 1998. S’aprova finiquitar el
contracte vigent i unes noves pliques
per un concurs per concessió a 25
anys

Setembre 1998. S’aprova adjudicar a
TEDESA la concessió per 25 anys

2002. TEDESA es converteix en
Aqualia, a qui se li subroga el
contracte vigent

9 vots a favor d’ IiE i 8 abs (PSC, CIU
i PP).
CIU reclama reobrir debat sobre el
model i la socialització del debat,
però no estan pel referendum.

9 vots a favor d’ IiE , 7 en
contra (PSC, CIU) i 1 abs del
PP

Qui és Aqualia?
Aqualia és la marca que crea el grup FCC el 2002
per integrar totes les empreses del cicle
integral de l’Aigua
És la tercera companyia mundial en volum de
negoci en el sector de l’aigua
El 2007 declara uns beneficis de 859 milions
d’euros

Qui és Aqualia?
• Guanya la totalitat dels concursos de la
Mancomunidad de municipios del Sagra Alta, on
és alcalde Alejandro Pomba imputat en una
vintena de casos de corrupció
• Comissions il·legals: apareix al Gürtel, Cas Eivissa,
Cas Aguator (Torrelavega)
• Té avui més de 50 causes obertes només a
Andalucia
• http://jereznovendeagua.wordpress.com/
• http://aguasdelpuertonosevende.wordpress.com

Quin contracte té Aqualia?

Com està el servei actualment
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Com està el servei actualment?

Ivan Arcas, regidor de MMAA
Setembre de 1998
El període 94-98 ha significat [...]
la substitució de quilòmetres de
tuberia de fibrociment trencades
i obsoletes per materials menys
contaminants i gens perillosos
per la salut com el polietilé.
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Com està el servei actualment?
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Ivan Arcas Regidor de MMAA, setembre de 1998 “Cal seguir en la línia de substituir els
aforaments per comptadors. “

Com està el servei actualment?
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Com està el servei actualment?
• L’any 2011 es van enviar 500 cartes per iniciar
el procediment de tall de subministre. Durant
el 2012 se’n van enviar 907.
• L’any 2013 es van realitzar 35 talls de
subministre a domicilis, i fins a juny del 2014
se n’ha fet 14.

Com està el servei actualment
QUALITAT DE L’AIGUA
La Comissió Europea ha obert un dictàmen (pas previ a la sanció)
per considerar que la gestió de residus extractius a Iberpotash
té efectes nocius sobre les aigües subterrànies
Elevada presència, també, de sulfats i nitrats per l’ús industrial
Ple de juliol, aprovació per unanimitat de la moció promoguda
per Aigua és Vida i Som lo que sembrem contra l’opacitat en
informació de la qualitat de l’aigua
• http://cepa.pangea.org/index.php?file=tl_files/downloads/downloads+cepa/Llobregat.pdf
• http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/mentides-qualitat-aigues-riu-llobregat-3617048
• http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-09-17/ultimatum-de-bruselas-a-espana-las-minas-de
-iberpotash-son-un-peligro-para-la-salud_197396/#
• http
://cupmolins.wordpress.com/2014/07/27/molins-de-rei-informara-sobre-la-qualitat-de-laigua-als-ci
utadans/

Que paguem per aquest servei?
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Que paguem per aquest servei?
Cànon municipal vs preu del m3
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Que paguem comparativament?
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L’empresa Mixta
PLE DE MAIG DEL 2014
Arran de les incerteses creades al voltant de la voluntat política tant de l'AMB com de l'empresa metropolitana
Aigües de Barcelona SA, la CUP vol saber:
•
1. Que passarà amb el servei de subministrament d'aigua al municipi, que actualment gestiona Aqualia,
quan el 2023 s'acabi aquest contracte o bé si es decideix donar per acabat el contracte amb Aqualia abans
d'aquesta data? Es veurà obligat el govern municipal en aquell moment a transferir el servei a l'empresa
metropolitana, i per tant, a despendre's del control del servei o bé podrà decidir amb plena llibertat que
vol fer amb el servei i com gestionar-lo?
•
2. En cas que el servei hagi de passar directament a l'empresa mixta metropolitana, sota quin precepte legal
l'AMB s'ha apoderat del servei municipal de subminstrament d'aigua d'aquest Ajuntament, servei municipal
d'obligada prestació tal i com recull l'article 25 de la llei reguladora de les bases del Règim Local? Té la
voluntat l'actual govern municipal de defensar, ja des d'aquest moment, el servei municipal de
subministre i per tant, de lluitar perquè aquest continuï estant sota la tutela de l'Ajuntament en el futur?

Conclusions I.
Objectius (extrets de les actes dels plens)
Que l’Ajuntament mantingui
El control del servei d’aigua
Les infraestructures, la gestió de l’aigua i la titularitat del servei
El pla d’inversions l’aprovarà l’Ajuntament
El preu de l’aigua el decideix l’Ajuntament

Cal que millori el gust de l’aigua
Finançar les inversions en tipus “tarifa plana”
Millor eficiència en el mercat professionalitzat
Garantia de subministre
S’ha de fer possible que l’aigua potable que ens arriba a casa millori la seva qualitat, no sols fent
que tingui un gust millor
Fer possible aquesta inversió sense augmentar el rebut de l’aigua, sols és possible amb la actuals
situació econòmica de les administracions locals per la vía de llargs períodes d’amortització.
Reduccions de consum, i que depenguin de l’Ajuntament
Cal seguir en la línia de substituir els aforaments per comptadors.
“Volem aigua bona a bon preu”
Atendre ràpidament i eficaçment els ciutadans

Conclusions I.
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Cal seguir en la línia de substituir els aforaments per comptadors.
“Volem aigua bona a bon preu”
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Conclusions II. Proposta
• Respecte el servei actual
1. Fer un seguiment i fiscalització adequats dels serveis
que ofereix Aqualia
2. Establir uns criteris clars, unívocs i públics per avaluar
el sistema actual
3. Abordar:
– La substitució dels aforaments
– Polítiques de disminució del consum
– La millora de la xarxa
– , sobretot, la qualitat del gust de l’aigua

Conclusions II. Proposta
• Sobre el model
1. Donar tota la informació per tal que la
ciutadania es pugui formar una opinió
Tenir el debat, pendent des del 1994, sobre el
tipus de model, incloent l’empresa municipal
Fer el referendum, pendent des del 1994

Conclusions II. Proposta
• Sobre l’empresa mixta
1. Socialitzar la problemàtica que suposa la
creació de la mixta i el robatori de sobirania
municipal
2. Treballar en clau municipis AMB per recuperar
la sobirania

