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INTERPELACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA AO GOBERNÓ LOCAL SOBRE O
PLAN DE INVESTIMENTOS PARA O NOVO CONTRATO DO CICLO INTEGRAL DA AUGA

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

Santiago, presenta a seguinte interpelación para o seu debate e inclusión na orde do día do Pleno da

Corporación:

ANTECEDENTES:

1. A partir do ano 1971 a empresa AQUAGESTcomezou a encargarse do sen/izo de abastecemento

e saneamento de auga en Santiago, ainda que naquel momento ainda era o Concello quen

cobraba os recibos. Desde aquel ano a actividade e xestión do servizo por parte de AQUAGEST,

actualmente VIAQUA, non cesou no Concello de Santiago.

2. Entre os anos 1983 e 1985 o Concello demora case dous anos en conseguir licitar un novo contrato

deste servizo. Despois da aprobación incial dun prego de condicións económico-administ-ativas,

por parte do Pleno, as empresas AQUAGEST e SOSEGUR interponen cadanseu recurso que

provoca a demora desta nova licitación. Finalmente a concesión volta a ser para a empresa

AQUAGEST.

3. En 1991 aprobase o prego para o contrato da explotación da depuradora de augas residuais de

Silvouta, planta de pretratamento do Polígono do Tambre e instalacións de bombeo de augas

residuais que asina AQUAGEST, un ano despois, 1992 cunha duración de 5 anos prorrogable por

anualidades sucesivas ate un máximo de 15 anos. Sendo ainda hoxe esta empresa a

concesionaria das instalacións.

4. En 1992 AQUAGEST asume o cobro do servizo e solicita unha prorroga de ámbolos dous

contratos anteriores ate o 1 de maio de 2007. O Concello acorda a prórroga nos termas propostos

pola empresa.

5. En 1994 o Concello licita a concesión do xestión do servizo municipal de sumidoiros cunha

duración prevista ate 01/05/2007, sendo este servizo adxudicado tamén á empresa AQUAGEST.

6. No ano 1998 prodúcese unha modificación das concesións da xestión do servizo de

abastecemento de auga, depuración e sumidoiros. O Concello encarga á propia empresa

concesionaria un informe sobre os investimentos precisos para acadar o saneamento integral.
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AQUAGEST cuantifica en 53.249.672,45 € os investimentos precisos e reitera a súa solicitude de

modificación do conü-ato de xestión e prorrogara mesmo ate 2022.

7. Nese mesmo ano asínase un novo conü-ato rematando dita concesión no mes de maio de 2019, tal

e como indicaban os informes do servizo de intervención municipal.

8. Coa previsión da finalización deste contrato, o Pleno municipal de Santiago aprobou o 15 de

novembro de 2018 a creación dunha comisión para a redacción da memoria sobre a a

determinación da forma máis sostible e eficiente de xestionar os servizos de abastecemento de

auga e saneamento e depuración de augas residuais.

9. O 7 de xaneiro de 2019 constituíuse a devandita Comisión, con representación de todos os grupos

municipais e dos servizos municipais económicos e de contratación.

10. Xa no actual mandato municipal, no Pleno celebrado o 24 de outubro de 2019 o grupo municipal

de Compostela Aberta presentou unha proposición na que se propuña retomar os ü-aballos desta

Comisión. A proposición foi rexeitada polo Pleno incluíndo os votos en contra dos e das edís do

PSdG-PSOE, integrantes do actual Gobernó, coa seguinte declaración da concelleira delegada de

Medio Ambiente, Milagros Castro:

""este actual gobernó municipal vai afrontar este tema con interese, vai afrontar este

tema con responsabilidade, esa responsabilidade que nos leva a apostar por un se/v/zo

de calidade moito máis controlado e en definitiva un se/v/zo moito mellor para a

cidadanía pero ademáis desa responsabilidade que vamos asumir como grupo de

gobernó [...] estamos talando de que este grupo de gobernó quere buscar, e vai buscar,

unha fórmula axeitada que nos aporte, alómenos, nos calculamos, uns 50 millóns de

euros para as actuacións que sexan precisas"

E tamén:

"afirmar, por se quedou algunha dúbida, que cando toque, non o explicitei na primeira

intewención, dende logo, daremos o debate sobre o tipo de xestión que queremos facer

deste sen//'zo.

11. O 4 de novembro de 2019, o alcalde Sánchez Bugallo fixo unhas declaracións ñas que indicaba a

súa intención de convocara novo concurso do servizo de auga no primeiro tímesü-e do 2020.

12. O pasado 6 de marzo, a concelleira delegada de Medio Ambiente, Milagros Castro, aprobou unha

resolución pola que se adxudicou o servizo de elaboración do "Plan de Investimentos para o novo

contrato do ciclo integral da auga" a favor da empresa Proyfe SL, por un importe de 18.029 euros e

un prazo de execución de oito meses.

13. O pasado 5 de xuño, o alcalde e a concelleira de Contratación ofreceron unha rolda de prensa

para presentar o Plan de Contratación 2020 do Concello de Sanbago. Nesa comparecencia, a edil

Marta Abal detallou os prazos que o Gobernó Local estima para as diferentes licitacións e declarou

o seguinte:

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA



"O contrato de saneamento e abastecemento, pese a que ¡evan un bo ritmo nos

traballos, po¡s vaise máis a fináis do segundo semestre"

Na mesma rolda de prensa, o alcalde indicou que:

"Na rede de auga de Santiago temos que acometer un investimento nos próximos seis

ou oito anos, sen contar a EDAR da Silvouta, que podemos avaliar en tomo a uns 100

m//tóns de euros. Necesitamos, ou ¡so entendemos nos, un socio privado que anticipe

unha parte significativa deste investimento non menor aos 60 mHlóns de euros e que na

medida do posible se achegue ou supere os 80 millóns de euros"

14. O 12 de xufío, e tamén en rolda de prensa, Xosé Sánchez Bugallo afirmou:

"Se tomarán decisións de forma racionalizada [...] con absoluta transparencia e con

absoluto respecto á legalidade vixente, isto non exclúe que os demais grupos poidan

temen participar e aportar as súas ¡deas e aportar as súas opinións [...] nunha cidade

como esta creo que todos nos merecemos escoltar todas as opinións e contar coas

diferentes ideas [...] independentemente que eu creo que a comisión acordada na

corporación anterior decaeu [...] nos non temos unha posición pechada a contar coa

participación e aportación dos demais grupos, todo o contrarío [...] as decisións que

tomemos teñen que seras meHores para a cidade"

E tamén:

"A clave de todo isto é que en materia de auga e saneamento, o Concello de Santiago

vai ter que poner sobre a mesa entre 120 e 140 milións de euros nos próximos seis ou

sete anos"

15. Con data 16 de xuño celebrouse unha reunión da xunta de voceiros e voceiras, convocada

polo alcalde tras as críticas unánimes da oposición ao anuncio unilateral da licitación do

servizo de abastecemento e saneamento por 25 anos. Nesa xuntanza, a representante de

Compostela Aberta, Marta Lois, reiterou a solicitude do grupo municipal de que se retomen

os traballos da comisión creada durante o pasado mandato para definir o modelo máis

sostible e eficiente para a xestión do servizo.

Portado o anterior, presentamos a seguinte INTERPELACIÓN para o seu debate no Pleno:

• Existe unha contradición importante entre as accións e declaracións do Gobernó local ao

respecto dos seus plans para a xestión do servizo da auga nos próximos anos. Ao

mesmo tempo que inclúe a previsión dun contrato a 25 anos no Plan de Contratación

2020 e sinala que os traballos nesa liña están avanzados, o Gobernó apela á participación

dos grupos da Corporación nunha decisión que parece tomada de xeito unilateral. Boa

proba é o rexeitamento a retomar os traballos da Comisión creada no anterior mandato

-que tería xa adiantado case un ano de traballo- para acordar entre todos os grupos cal
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debe ser o modelo de xestión deste servizo esencial. Sen reunir a esa comisión nin

presentar os estudos que foran encargados por ese órgano, o Gobernó local anuncia que

a súa previsión é a de iniciar a licitación do servizo de saneamento e abastecemento de

auga "cara a fináis do segundo semestre" do ano, porque os traballos "levan un bo

ritmo", aínda cando o prazo de execución do "Plan de investimentos para o novo

contrato do ciclo integral da auga", a priori un documento moi relevante para a

elaboración dos pregas, remata no mes de novembro. Sen ter ese estudo concluido, o

alcalde e a concelleira de Medio Ambiente foron dando diferentes cifras sobre os

investimentos necesarios na rede de saneamento e abastecemento, investimentos cunha

contía por determinar pero que, segundo o Gobernó, para seren amortizados precisarán

dunha concesión do contrato a 20 anos máis 5 de prórroga (similar argumento ao

utilizado pola propia empresa concesionaria no ano 1998, cando cuantifícou os

investimentos precisos na rede en máis de 53 millóns de euros e logrou que o Concello

de Santiago lie prorrogara o contrato ata 2019 para amortízalos). A maiores, a concelleira

delegada de Medio Ambiente tense referido á necesidade de "establecer máis

mecanismos de control" sobre esta concesión, e mesmo o alcalde Xosé Sánchez

Bugallo, que xa formou parte dos gobernos que anteriormente adxudicaron e prorrogaron

o servizo á actual empresa concesionaria, ten resaltado a complexidade para o control

deste contrato por parte do Cancel lo. Neste contexto, prevé o gobernó de Santiago

constituir ou reconstituir a Comisión de Pleno para a redacción da memoria sobre a a

determinación da forma máis sostible e eficiente de xestionar os servizos de

abasteiemento de auaa e saneamento e depuración de auaas residuais. que decida este

modelo sen apriorismo ideolóxicos nin pensando en intereses particulares ou

empresariais e so no beneficio do ben común da vecmanz^deSantiaflol

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2020

Martina Noriega Sánc\ez GRUPO MUNICIPAL

Portáyoz do Grupo Municipal de Coj/postela Aberta

AO ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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