
3 de maig de 2011 
 
A/A Grup Municipal Convergència i Unió 
Candidat Xavier Trias i Vidal de Llobatera  
 
A/A Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya 
Candidat Jordi Hereu Boher  
 
A/A Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
Candidat Jordi Portabella i Calvete 
 
A/A Grup Municipal del Partido Popular de Catalunya 
Candidat Alberto Fernández Díaz 
 
 
A/A Grup Municipal de Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
Candidat Ricard Gomà i Carmona 
 
 
Proposta de participació en Taula/Debat sobre la gestió de l’aigua a Barcelona 
conjuntament amb la resta de forces polítiques que formen part del ple de 
l’Ajuntament de Barcelona 
 
Benvolgut/a, 
 
Ens adrecem a la força política, de la qual vostè es candidat per l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, preocupats pel fet que el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm 0 de la mateixa ciutat ha posat de manifest que “ la gestió del servei d'abastament 
d'aigües a la ciutat de Barcelona i I'actuació de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona en tant que concessionària del servei son actuacions il·legítimes”.  
 
Més específicament, la sentència conclou que “el preu que la Societat General d'Aigües 
cobra en contraprestació del servei que proporciona als ciutadans de Barcelona és 
il·legal" i constata “una fallida generalitzada de les garanties procedimentals que 
assisteixen als usuaris del servei” 
 
Des dels diferents col·lectius de la societat civil que signem aquesta carta, veiem amb 
preocupació el buit legal actual en la prestació d’un servei fonamental, la consideració 
d’il·legal del preu que paguem i la fallida de tots els mecanismes de defensa dels 
usuaris. 
 
Així mateix, veiem amb interès les iniciatives de gestió pública de l’aigua que s’estan 
estenent a diverses localitats europees, entre elles una gran ciutat com Paris. De fet, a 
Catalunya i Espanya hi ha diversos operadors públics de l’aigua que comparteixen 
experiències dins del Consorci per a la Gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i de 
la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento 
(AEOPAS).  
 



D’altra banda, també voldríem conèixer el posicionament de la seva força política sobre 
quines haurien de ser les mesures a adoptar per garantir l’abastament d’aigua a la ciutat 
de Barcelona en cas de no desitjables properes sequeres.  
 
Per aquests motius, i donada la proximitat de les eleccions municipals a la nostra ciutat 
convidem a la seva força política a participar en el debat que se celebrarà el proper dia 
12 de maig al Col·legi d’Enginyers Industrials (a confirmar) a partir de les 18.00 h amb 
el següent format: 
 
Horar i: 18h a 20H30 
 
Modera: Periodista (pendent de confirmació) 
18h00 - 18h20: Taula societat civil, dos presentacions de dos entitats 10min per cada 
una. 
18h20 - 19h50: Taula forces polítiques. 5 partits 18 min cadascú. 
19h45 - 20h30: Taula oberta - preguntes públic 
 
Metodologia: 
El debat amb els partits polítics estarà dinamitzat pel moderador que llençarà diferents 
preguntes al voltant de dues temàtiques: 
1. La concessió del servei a Barcelona (plaços i condicions), competències entitat 
metropolitana, propietat de les tuberies, etc. 
2. La garantia d'abastament de la ciutat 
 
Convoca: FAVB, ATTAC, XNCA, Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fronteres 
 
Agraint-li la seva predisposició per endavant, 
 
Rebi una cordial salutació 
 
 
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB 
Enginyeria Sense Fronteres 
Xarxa Nova Cultura del Aigua 
Ecologistes en Acció 
ATTAC 
 
 
 


