
 
La Plataforma Aigua és Vida, de la qual formen part diverses organitzacions 
sindicals, veïnals, socials i ecologistes 
 
EXPOSA 
 
Que el DOGC núm. 6188 del 8 d'agost de 2012 publica l'anunci d'informació pública 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre l'establiment d'un servei, amb exposició 
pública de trenta dies des de la darrera data de publicació de l'aprovació inicial de 
l'establiment del sistema de gestió del servei públic del cicle integral de l'aigua 
mitjançant societat amb capital mixt, sota la modalitat de conveni amb societat 
existent i d'acord amb la documentació que figura a l'expedient. 
 
PRESENTA 
 
Recurs de reposició a l’establiment d’un servei a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’establiment d’un sistema de gestió del servei públic del cicle 
integral de l’aigua mitjançant una societat amb capital mixt 
 
Presenta aquest escrit, a fi i efecte se'ns consideri com a part interessada, que 
tingui per presentat el recurs de reposició i que en el seu mèrit, previs el tràmits 
oportuns es dicti una resolució per la qual s'estimin les mateixes i es resolgui el 
desistiment en el procediment iniciat per l'establiment i prestació del servei del cicle 
integral de l'aigua, que inclou la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el 
reglament del règim jurídic de la prestació, segons la documentació que obra a 
l'expedient i que s'annexa a aquest acord, de conformitat amb els articles 158 i 
següents del Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
En referència a l’Informe a les Al�legacions presentades considerem: 
 
Al�legació 1. Contracte formalitzat el 1983 de la CMB amb SGAB 
En l’Informe a les Al�legacions es parla contracte de la CMB amb SGAB formalitzat 
el 18 d’abril de 1983 que reconeix a SGAB el títol per prestar el servei als següents 
municipis: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i 
Reixac, Montgat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Moncada i Reixac, Montgat, Sant 
Adrià de Besòs, San Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet i 
Viladecans. Demanem la presentació pública del citat contracte amb les 
firmes pertinents així com també tots els documents pertinents segons la 
legislació de contractes del sector públic . (art. 278 RDL 3/2011), tals com 
la durada del contracte. De no ser presentada públicament aquesta 
documentació considerem que el procés no disposa de base legal per portar-se a 
terme. 
 
Al�legació 2. Durada de la concessió 
En l’Informe a les Al�legacions s’utilitzen els requisits del contracte de 1983 per 
fixar la durada de 50 anys a comptar des de 1997. Tot i que és presentés aquest 
contracte i es validés alertem que en cap cas aquest requisit justifica una renovació 
de totes les concessions suposades als diferents municipis on opera el SGAB. Així 
doncs l’establiment de la durada del contracte respon a una inversió 
puntual i en cap cas es pot transposar a tots els municipis operats pel Grup 
AGBAR. Considerem un greu defecte de forma el procés pel qual s’ha establert la 
durada de la concessió. 
 
Al�legació 3. Valoració dels actius de SGAB 



En l’Informe a les Al�legacions es cita l’apartat 5.3 de la Memòria: “Aspectes 
econòmics sobre la modalitat de gestió mitjançant una societat d’Economia Mixta”. 
Concretament es parla “d’actius pendents d’amortitzar” i es cita que AGBAR només 
aportarà el 60% dels seus actius (286M€) mentre que el 40% restant (190M€) 
seran adquirits per la SEM.. Demanem un detall de tots els actius aportat per 
SGAB que inclogui l’amortització dels mateixos repercutida en la tarifa, que 
han estat pagant tots els ciutadans i ciutadanes, així com també un 
peritatge extern a l’empresa. De no ser presentada públicament aquesta 
documentació considerem que el procés no disposa de cap justificació econòmica. 
 
Al�legació 4. Falta de concurs públic 
En l’Informe a les Al�legacions es justifica, des del nostre punt de vista 
erròniament, la falta de concurs públic. Per una banda, perquè no s’ha facilitat cap 
documentació que avali les concessions de SGAB en 17 dels municipis, per altra, 
perquè hi ha altres operadors operant en la zona i, finalment, perquè en cap cas es 
pot assegurar que prevalgui l’interès públic de l’actuació. Reiterem que estem 
davant d’un procés totalment impropi i arbitrari, obviar el principi de lliure 
concurrència suposa una negligència en al defensa dels interessos públics, 
dels ciutadans i ciutadanes usuaris del servei i posa en entredit la pròpia 
AMB com a valedora dels mateixos. 
 
Al�legació 5. Invasió de competències de la Generalitat i els municipis 
En l’Informe a les Al�legacions es justifica que no s’està produint una invasió de 
competències, però reiterem que sí s’està produint una invasió de competències en 
matèria d’abastament d’aigua en alta, en matèria de sanejament en alta o 
clavegueram entre altres. A més a més, forçar a la resta de municipis a 
l’homogeneïtzació del servei un cop finalitzin les concessions en vigor o es decideixi 
apostar per un model de gestió diferent sobrepassa de nou les competències de 
l’AMB i atempta a la sobirania municipal, i en definitiva, dels ciutadans i ciutadanes. 
Considerem que l’AMB no té les competències suficients per haver establert aquest 
servei, i per tant el procés iniciat és nul. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
SOL�LICITA se'ns consideri com a part interessada, que tingui per presentat el 
present recus de reposició i que en el seu mèrit, previs el tràmits oportuns es dicti 
una resolució per la qual s'estimin les mateixes i es resolgui el desistiment en el 
procediment iniciat per l'establiment i prestació del servei del cicle integral de 
l'aigua, que inclou la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament 
del regim jurídic de la prestació, segons la documentació que obra a l'expedient i 
que s'annexa a aquest acord, de conformitat amb els articles 158 i següents del 
Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny. 


