
CONCELLO DE
SANTIAGO 1SO

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A REACTIVACIÓN DA
COMISIÓN ENCARGADA DE DETERMINAR A FORMA MÁIS SOSTIBLE E EFICIENTE DE XESTIONAR
OS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguirte proposición para o seu debate no Pleno. O proxecto do acordó procura

completar os traballos iniciados anteriormente polo Concello para determinar cal é a forma máis sustentable e

eficiente para xestionar os servizos de abastecemento de auga e saneamento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No anterior mandato foron recuperados para o público os servizos da ORA e guindastre así como o da

asesoría xurídica. É vontade do grupo municipal de Compostela Aberta que no mandato actual o Concello de

Santiago continúe a traballar no estudio da posibilidade da recuperación de máis servizos municipais

privatizados en etapas anteriores. Neste sentido, o noso grupo ten especial interese en que se abra o debate

sobre a xestión do servizo da auga, seguindo o camino aberto por outras cidades do Estado -como Valladolid

(300.795 habitantes), Badalona (215.634 habitantes) ou Terrasa (215.121 habitantes)- ou europeas -como

Berlín, Paris ou Turin- ñas que este servizo foi recuperado polos concellos.

Compostela Aberta é consciente das trabas lexislativas e dos obstáculos que as administracións autonómica

e estatal lie ponen aos concellos para poder decidir o sistema de xestión e que sería importante modificar o

marco legal para que isto fose máis simple. Aínda asi, consideramos que hai servizos públicos e básicos para

a cidadania que se garanten mellor cunha xestión desde o público, transparente. E por isto que o pasado 7 de

xaneiro de 2019 o Concello de Santiago constituiu a Comisión encargada de determinar a forma máis sostible

e eficiente de xestionar os servizos de abastecemento de auga e saneamento e depuración de augas

residuais. Este órgano foi creado dándolle cumprimento a un acordó do Pleno de novembro de 2018, e del

forman parte representantes do Gobernó e dos tres grupos da oposición, o interventor municipal, o secretario

do Concello, os directores das áreas de Urbanismo, Facenda e Persoal e Asesoría Xuridica; os xefes dos

servizos de Contratación, Persoal e Saneamento; e un economista da Oficina Orzamentaria.

Na primeira xuntanza da citada comisión acordouse a contratación dunha consultoría externa que debía

realizar un estudo comparativo das distintas opcións para a xestión dos servizos de abastecemento e

saneamento, contemplando tanto a posibilidade da xestión municipal como as diferentes opcións de xestión

indirecta. Este servizo foille contratado á Consultora en Gestión Innovadora S.L. (CGI) en abril de 2019.

Previamente, a concellería de Facenda contratara unha auditoria económica do servizo da concesionaria da

auga. Dos dous estudos chegáronse a entregar borradores antes do remate do anterior mandato, pero non os

informes definitivos. Na actualidade, Viaqua está a xestionar o ciclo da auga en virtude dunha orde de
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continuidade do servizo ditada no pasado mes de abril, baixo as mesmas cláusulas do contrato que concluía

en maio. A relación entre o Concello e a empresa concesionaria, primeiro baixo a denominación de Aquagest,

remóntase ao ano 1971, primeiro cun contrato e desde 1984 cunha concesión de servizo, con prórrogas que

nalgún caso supuxeron irregularidades recoñecidas polo Tribunal de Cantas,

Fronte a isto, existen enquisas e estudios sociolóxicos que reflicten a preferencia da cidadania santiaguesa

pola xestión pública da auga. Nunha enquisa realizada a principios deste mesmo ano preguntábaselle á

poboación cal pensaban que era o mellor xeito de xestionar o servizo municipal de auga en Santiago, Os

resultados da mesma son esclarecedores: un 63,3% apostaban por un servizo xestionado polo Concello ou

unha empresa municipal de augas, fronte a un 17,2% que optaba por unha empresa concesionaria do

servizo, Unhas escollas que eran maioritarias entre os electores de todos os grupos aquí representados no

Pleno Municipal,

Así pois, tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración

do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1. Retomar os traballos da Comisión encargada de determinar a forma máis sostible e eficiente

de xestionar os servizos de abastecemento de auga e saneamento e depuración de augas

residuais,

2. Facer públicos os resultados do estudo comparativo sobre as formas de xestión do ciclo da

auga adxudicado a Consultoría en Gestión Innovadora S.L (CGI) e da auditoría á actual

empresa concesionaria,

3, Abrir un debate público e as necesarias canles de diálogo, comunicación e participación coa

veciñanza e co tecido asociativo de Santiago para recoller os seus posicionamentos e sexan

participes dunha decisión de tanta transcendencia como esta.

Santiago de Compostela, 10 de outubro do 2019

Martina Noriega Sánc\ez GRUPO MUNICIPAL

Portáyoz do Grupo Municipal de Cop^postela Aberta
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