
MOCIÓ 
“COMPROMÍS PER L'AIGUA PÚBLICA A MANLLEU”

L'aigua és un dret humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92
aprovada el 28 de juliol de l'any 2010 on diu: "L'accés a l'aigua potable i al sanejament és
un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans".

L'aigua és  un bé  comú de primer  ordre  que cal  preservar  i  mantenir  per  a  totes  les
persones i per al manteniment dels ecosistemes naturals. La seva gestió s'ha de preservar
de l'afany de lucre i de l'interès privat de grans companyies i multinacionals de l'aigua.
Amb l'aigua no s'hi ha de fer negoci.

La gestió pública del servei d'aigua ja és una realitat a molts municipis de Catalunya i a
nivell mundial. Les grans remunicipalitzacions de París, Berlín, Budapest, Grenoble, Nàpols,
Valladolid...  o  d'altres  de  municipis  més  pròxims  com Terrassa,  Montornès  del  Vallès,
Arenys de Munt,  Caldes de Montbui  o  el  Figaró marquen el  camí  i  demostren que és
possible.

En el context de Manlleu, els pous i aqüífers estan contaminats per nitrats de la ramaderia
intensiva.  Per  això  des  de  fa  dècades  que  la  captació  d'aigua  per  beure  es  produeix
directament del riu Ter.

A Catalunya, la titularitat i el control del servei d'aigua recau en els ajuntaments, però
poden privatitzar-ne la gestió del servei. 

A Manlleu la gestió del servei d'aigua potable als domicilis i les empreses es va privatitzar
el  1984.  En  un  acord  del  Ple  municipal  es  va  cedir  la  gestió  del  servei  a  SAUR.  En
pròrrogues successives en el temps hem arribat fins als nostres dies. Al llarg d'aquests
anys SAUR ha passat a ser de SOREA, actualment AGBAR (del grup multinacional francès
SUEZ). 

La darrera pròrroga amb SOREA va del 2014 fins al 2034, associada a unes obres de
connexió a la planta potabilitzadora comarcal d'Osona Sud (situada a la zona del Gelabert).
Les obres de connexió van suposar una despesa de pràcticament 2 milions d'euros, que
SOREA es va oferir a finançar a canvi de signar aquesta pròrroga. Una inversió que li
estem retornant entre usuàries i ajuntament, a un tipus d’interès superior als preus de
mercat actuals. 

Manlleu  actualment  pot  gestionar  el  deute  generat  per  l’última  inversió  en  la
infraestructura del 2014 per tal de liquidar-lo amb SOREA.

En aquest context, existeix una finestra d'oportunitat per tal de remunicipalitzar el servei
de l'aigua a Manlleu el 2024. Per això cal la voluntat manifesta per part de les diferents
forces municipals.

Recuperar  la  gestió  pública  del  servei  d'aigua  d'entrada  suposarà  suprimir  el  16% de
benefici industrial que SOREA té assignat en el contracte de gestió i el 6% de benefici en la
compra de l’aigua a Aigües d'Osona. Permetrà reprendre una política activa pel què fa a
l'aigua, com per exemple: garantir el dret d'accés a l'aigua, repensar el preu i els trams de
consum, prioritzar l'ús i  la recuperació d'aqüífers...  Una gestió pública ha de tenir una
mirada ambiental i social del recurs i de la gestió de l'aigua.



Atès  que l’abastament d’aigua i  el  sanejament són serveis  bàsics i  essencials,  i  que s’ha
d'aprofundir en garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu
subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials.

Atès que els beneficis d’aquestes activitats han de retornar a la societat per millorar el servei
públic, així com la qualitat de l’aigua retornada al medi ambient.

Atès que, en aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el model de
gestió  que  millor  s’ajusta  a  aquestes  exigències,  amb  mecanismes  de  control  social  que
garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana
efectiva.

Pels motius exposats, aquest ajuntament pren els següents acords i compromisos: 

 Crear  les  condicions  necessàries  per  remunicipalitzar la  gestió  del  servei
d’abastament d’aigua potable a Manlleu el 2024. 

 Aprofundir per  una  gestió  democràtica,  transparent  i  de  qualitat  del  servei,  de
manera que es garanteixi l’accés universal i assequible a l’aigua i el sanejament,
prioritzant els usos domèstics i ambientals. 

 Des  d’ara  i  fins  a  2024,  destinar  els  crèdits  i  fons  econòmics  possibles per  a
cancel·lar el deute que Manlleu manté amb l'empresa que ho gestiona actualment.

 Analitzar  totes  les  modalitats  de  gestió  100% pública  del  servei  d'aigua  (gestió
directa, empresa pública municipal/comarcal o un consorci públic).

 La  remunicipalització  del  servei  d'aigua  ha  de  suposar  un  compromís  de  la
subrogació del treballadors actuals del servei d'aigua adscrits a Manlleu. 

 Executar  la intervenció tècnica del  servei  així  com portar  a terme una auditoria
tècnica i econòmica actual per efectuar una correcta liquidació. 

 Integrar-se  a  l’Associació  de  Municipis  per  a  l’Aigua  Pública  (AMAP)  per  tal  de
comptar amb el seu suport i expertesa en la remunicipalització del servei de gestió
de l’aigua potable.

 Comunicar aquests acords a la ciutadania de Manlleu, al Consell Comarcal d’Osona,
a l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública i a la plataforma Aigua Pública Manlleu.

Plataforma Aigua Pública Manlleu (APM)
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