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MOCIO PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS SERVEIS DE L’AIGUA 

I DEL CLAVEGUERAM 
 

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 i que diu que “l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret essencial per a gaudir 
plenament de la vida i de tots els drets humans”. 
 
A la nostra vila la gestió de l’aigua està externalitzada amb l’empresa Sorea (Agbar) amb  un contracte que té 
vigència fins a l’any 2027. 
 
En el decurs d’aquests anys hi ha hagut diverses incidències que han afectat l’execució del contracte amb 
algunes reclamacions de l’empresa que han estat ateses mentre que d’altres s’han rebutjat i en d’altres s’ha 
hagut de recorregut a la justícia. 
 
Altrament segons dades a la web de l’agenda 2030 de la Diputació de Barcelona, la nostra vila té el preu 
per metre cúbic més baix de la comarca. Així com el consum diari d’aigua per habitant (l/dia) és de 50,83 
mentre que el 75% de municipis de la comarca prenen el valor per sota del 50,28. 
 
En el proper mandat municipal 2023-2027 caldrà actuar per a decidir el model de gestió  i com s’aplica. 
Essent un tema de vital importància convé, posicionaments polítics a part, tenir clar l’escenari en el que ens 
movem per a prendre les decisions adequades de cara al consum, el preu i la gestió. L’ajuntament disposa 
de molta informació que convé es faci extensiva a tots els grups municipals i que entre aquests i els 
tècnics s’avanci en trobar les millors solucions. 
 
Creiem que una bona manera d’anar prenent aquests tremes en consideració és el de crear una comissió 
mixta d’electes i tècnics que estableixi les bases per a prendre les decisions adequades en el proper 
mandat. 
 
Altrament també és important plantejar el model de gestió. De l’externalització actual a altres formes 
(gestió pròpia, gestió mixta, externalització...) hi ha un camí que no és ràpid ni senzill però que convé 
estudiar i anar treballant. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal sotasignant proposa al Ple l’aprovació  de la següent 
moció: 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar crearà una comissió d’estudi del servei de l’aigua  en tot el seu cicle 
integral. 
 

1. Aquesta comissió estudiarà el funcionament del servei, les possibles repercussions en la taxa i els 
models de gestió possibles que es podrien aplicar. 

2. La comissió comptarà amb el suport dels tècnics municipals i cadascun dels seus integrants tindrà 
una còpia de la informació rellevant del servei de l’aigua i del clavegueram i que com a mínim serà 
formada per: plec de la licitació de l’aigua i   oferta de Sorea, sentències judicials, estudis de costos 
del preu de l’aigua, gestió  del clavegueram i càlcul de la taxa. 



 

 

3. La comissió estarà formada per tots els grups municipals amb un representant que pot ser càrrec 
electe o designat pel grup municipal. La comissió comptarà amb un funcionari que prendrà acta 
de les reunions. 

 
 
 
 
 
 
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 
Signat per: 
 


