
MOCIÓ DE L’ATENEU JUVENIL, CULTURAL I NATURALISTA DE GIRONA 

PER LA GESTIÓ PÚBLICA DEL SERVEI D’AIGUA DE GIRONA 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona és una associació ecologista de 

la ciutat que vetlla per aconseguir una societat més justa i sostenible, i un ús dels 

recursos naturals més equitatiu i democràtic.  

 

Un del recursos naturals més necessaris per a la societat és l’aigua. És un bé 

imprescindible per a la vida, la salut i el benestar de les persones, i per aquest 

motiu la Declaració Universal dels Drets Humans inclou el dret a l'aigua com un 

dret humà fonamental. Des de l’Ateneu, i en particular des del seu Observatori del 

Ter, defensem que l’aigua ha de ser un bé públic, i per tant la seva gestió també 

ha de ser pública i transparent. Per això ens vam oposar a la privatització de 

l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, formant part de la Plataforma Aigua és 

Vida. Aquesta privatització, a més, va obrir la porta a l’incompliment del que 

s’anomenà “El compromís amb el Ter”, adoptat per la Generalitat de Catalunya a 

Girona el 2 de juliol de 2009. Aquest compromís consistia en la reducció gradual 

del transvasament que pateix el riu Ter cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, 

fins a una aportació de com a màxim 115 hm3/any el 2015 (l’aportació habitual en 

el període 2000-2010 va ser de 190 hm3/any). En conseqüència, vam presentar 

una moció contra aquesta privatització d’Aigües Ter-Llobregat a aquest mateix 

ajuntament, que va ser aprovada el 17 de setembre de 2012.  

 

A l’àmbit municipal de Girona, el servei d’aigua potable i part del sanejament es 

troba gestionat per l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A., una 

empresa mixta amb una part pública del 20% i una participació privada del 80% 

restant. La concessió del servei d’aigua a aquesta empresa vencia el passat 31 de 

desembre de 2012, però al ple extraordinari de l’Ajuntament de Girona del dia 19 

de desembre es va acordar una pròrroga fins el 31 de març de 2013. En aquesta 

data s’ha de resoldre qui gestionarà el servei d’aigua de Girona durant els propers 

anys.  

 

Des de l’Ateneu considerem que el fet que el 80% de l’empresa Aigües de Girona, 

Salt i Sarrià de Ter S.A. sigui privat no és positiu per a l’interès col·lectiu dels 

gironins i gironines, atès que una part significativa de l’empresa té com a principal 

objectiu, en aquests moments, el de generar beneficis per a uns accionistes 

privats. La viabilitat d’un servei públic d’aigua (amb empreses municipals) es 



demostra en altres ciutats mitjanes de Catalunya com Mataró, Manresa, Vilafranca 

del Penedès, Vilanova i la Geltrú o Reus. 

 

Trobem que aquesta situació també seria coherent amb els posicionaments del 

mateix Ajuntament de Girona en altres casos similars, com es desprèn de l’acord 

adoptat durant el ple del passat 17 de setembre de 2012, contrari a la privatització 

del servei d’aigua proporcionat en aquells moments per l’empresa pública Aigües 

Ter-Llobregat. 

 

 

ACORDS 

 

1. Que a partir del 31 de març de 2013, moment en el qual venç la pròrroga 

del contracte de concessió del servei d’aigua potable i de sanejament de 

Girona a l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A., la gestió de 

d’aquest servei a Girona passi a ser completament pública, és a dir, 

municipal. 

 

2. Que, com a resultat d’aquesta municipalització del servei d’aigua, el preu de 

l’aigua es correspongui únicament amb els costos de millora i manteniment 

del servei. 

 

3. Que, com a resultat d’aquesta municipalització del servei d’aigua, es facin 

efectius els mecanismes necessaris per aconseguir una total transparència 

en l’exercici de la gestió de l’aigua a Girona, de manera que la ciutadania 

pugui conèixer l’estat del servei i les inversions que s’hi destinen en tot 

moment. 

 


