
Totes les forces polítiques de l’Ajuntament de
Barcelona es comprometen a fer pública la
documentació del contracte de concessió amb
AGBAR
Conclussions extretes del debat “El repte de l’aigua a Barcelona: Models de gestió i garantia
d’abastament”, organitzat amb col·laboració de l’ACCC i celebrat el passat 18 de maig.

Barcelona, 19 de maig de 2011. La garantia de l’abastament d’aigua, la incorporació de noves fonts
d’abastament en el cicle de l’aigua, les mesures i millores necessàries per donar qualitat al servei i
els diferents models de gestió públic i privat van ser els principals temes de debat entre polítics i
societat civil a les jornades “El repte de l’aigua a Barcelona: Models de gestió i garantia
d’abastament”, organitzades per Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció, XNCA i ATTAC-
ACORDEM el passat 18 de maig. Al debat van participar representants dels principals partits
polítics que concorren a les eleccions municipals del pròxim diumenge a Barcelona: Eduardo
Bolaño (PPC), Francesc Narváez (PSC), Janet Sanz (ICV), Joan Puigdollers (CIU) i Xavier
Florensa (Unitat per Barcelona).

El tema més controvertit durant la jornada va ser la sentència judicial d’octubre de 2010 en la que
un jutge va dictaminar que “la gestió del servei d’abastament d’aigües de Barcelona i l’actuació de
la Societat General d’Aigües de Barcelona en tant que concessionària del servei són actuacions
il·legítimes”, i que “el preu que la Societat General d’Aigües (avui Grup AGBAR) cobra en
contraprestació del servei que proporciona als ciutadans barcelonins és il·legal”. En aquest sentit,
PSC i CIU varen afirmar que el contracte existeix amb l’Entitat Metropolitana, a diferència del que
afirma el considerandum de la sentència. Tot i així, es va reconèixer la manca d’informació tant pel
que fa a la situació contractual com a la inversió municipal. Així, tots el grups polítics es varen
comprometre a fer una gestió totalment transparent i a facilitar tota la documentació referent a la
concessió. En aquest sentit, les entitats convocants de l’acte demanaran els documents a les entitats
competents per treure’ls a la llum.

La sentència dóna l’oportunitat a obrir el debat sobre el model de gestió de l’aigua a Barcelona. De
valorar si volem un servei gestionat amb ànim de lucre pel sector privat i les aliances públic
privades, o sense ànim de lucre, gestionat pel sector públic on els beneficis es reinverteixin en el
propi servei. PSC, CiU i PP es varen posicionar clarament pel model actual de gestió privada,
perquè per ells és totalment vàlid ja que garanteix la qualitat i el preu. Mentre que Unitat per
Barcelona va obrir la porta al debat i ICV va defensar que la gestió de l’aigua té una vessant social
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i ecològica que s’ha de tenir en compte.

Les persones assistents van demanar explicacions als representants polítics ja que mentre AGBAR té
beneficis milionaris o compra la Torre per 165M€, el cicle de l’aigua té un dèficit crònic. Per altra
banda, treballadors d’AGBAR van exposar la precària situació laboral que s’està vivint després que
SUEZ, a finals de 2009, passés a controlar el 75% de les accions. La garantia d’abastament i la
qualitat del servei es va posar en dubte per part dels mateixos treballadors de l’empresa.

Per la seva part, PSC i CiU van plantejar la possibilitat d’establir una tarifa única de l’aigua a tota
Catalunya ja que actualment el règim tarifari és diferent. També van qüestionar el preu elevat de
l’aigua a la ciutat de Barcelona. Aquest fet es veu agreujat com a conseqüència que l’empresa
privada que gestiona el servei prima l’ànim de lucre i benefici propi, per sobre del principis de
gestió del servei públic. Contràriament, la gestió pública de l’aigua incorpora la visió social i
ambiental amb una política tarifària per a la ciutadania.

Finalment, es va animar als partits a que obrin nous espais de participació en la gestió de l’aigua i a
aprofitar aquests per la democratització de la gestió del servei.

Aquí podeu llegir el manifest: “L’aigua com a font de vida i dret fonamental”

Xarxa Nova Cultura de l’Aigua
Ecologistes en Acció Catalunya
Attac Catalunya
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
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