
22. Moció Institucional  per a la culminació dels objectius de la comissió d’estudi sobre 
la municipalització de l’aigua.

Atès que el  dia  20 de juliol de 2015 aquest plenari va aprovar la moció Per a l’estudi de la 
municipalització de l’aigua, la qual contenia dos acords únics: 

PRIMER. Crear una comissió d'estudi de la municipalització de la gestió del servei de 
l'aigua.

SEGON. 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, així com els agents que actualment gestionen el servei.

Atès que el primer objectiu ha estat acomplert de forma parcial, ja que  s’ha format la Taula 
per a l’estudi de la municipalització de l’aigua, però no s’ha estudiat en cap cas ni moment la 
viabilitat de la reinternalització del servei, per tant no s’ha complert l’objectiu substancial de 
la Taula.

Atès que  el segon objectiu, a 6 mesos de la finalització del contracte, no està previst ni 
calendaritzat.

Atès que per a dinamitzar i reactivar la comissió el grup CUP-PC es va oferir per a ostentar-
ne la presidència .

Atès que en diverses ocasions al llarg d’aquests tres anys i mig s’ha demanat  a la presidenta 
que convoquen la Taula  i que aquesta ho ha fet en tres ocasions en tres anys i dues en els 
últims mesos.

Atès que l’equip de govern ha manifestat  al sí de de la Taula de l’aigua  i també a sortit a la 
premsa la seva voluntat de preparar des d’ara mateix  els plecs de licitació i per tant mantenir 
el format externalitzat del servei d’abastament de l’aigua, per un període de  6 anys + 2 
prorrogables, contravenint els acords presos per aquest Ple i condicionant-ne l’acció política 
sobre aquesta qüestió el dos mandat següents. 

Atès  que l’argumentari  per  aquesta  aposta  és   el  desconeixement  que es  té  a  dia  d’avui 
d’aquest  servei,  desconeixement  que  estava  previst  de  resoldre  i  solventar  amb  un  bon 
funcionament i rendiment de la comissió per a l’estudi de la municipalització .Però que el 
mal  funcionament  de  la  comissió,  ha  fet  que  no  es  pogués  revertir  aquesta  lamentable 
situació.

Atès que la  Taula per a l’estudi de la municipalització de l’aigua no ha arribat en cap cas a 
concloure els objectius pels que va ser creada, 3 anys després.

Atès que segons la llei 7/1985 Reguladora de las Bases de Règim Local, explicta l’obligació 
de l’administració a garantir la opció més eficient i per tant conèixer amb profunditat totes les 
opcions.

Atès que el coneixement de les opcions, difícilment, es podrà realitzar abans del febrer, en 



cap cas, data en què l’equip de govern té prevista l’aprovació del plec de condicions per la 
licitació del servei.

Atès  que  existeix  una  contradicció  manifest  entre  els  informes  elaborats  per  l’AMB  i 
l’auditoria elaborada per HERAS pel que fa a  diversos conceptes, entre ells l’import de les 
inversions i per tant l’import a amortitzar per part de l’Ajuntament..

El Ple de Sant Cugat acorda.

• Encarregar a un organisme públic un  estudi sobre la viabilitat de la internalització del 
servei d’abastament d’aigua.

 
• No licitar ni elaborar els plecs de condicions,  si legalment és possible, fins que  la 

Taula per l’estudi de la municipalització de l’aigua  no tingui tota la informació 
esmentada, s’hagi fet el debat oportú i es pugui prendre una decisió raonada i 
argumentada, 
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