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CONCELLODE .^iú-^
SANTIAGO

SOLICITUDE DE ASESORAMENTO DO GRUPO DE COMPOSTELA ABERTA Á SECRETARÍA XERAL DO
PLENO RELATIVA Á EXECUCIÓN DO ACORDÓ PLENARIO DO 15 DO NOVEMBRO DE 2018 SOBRE O
NOMEAMENTO DA COMISIÓN PARA A REDACCIÓN DA MEMORIA SOBRE A DETERMINACIÓN DA
FORMA MÁIS SOSTIBLE E EFICIENTE DE XESTIONAROS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA
E SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.

O Gmpo Municipal de Compostela Aberta presenta a seguinte solicitude de asesoramento á secretaría do

Pleno, ao amparo do regulamento orgánico municipal do Pleno do Concello de Santiago, que no seu

Capítulo Segundo sinala como unha das füncións da secretaría xeral o "apoio e asesoramento xurídico,

técnico e administrativo" do Pleno (artigo 38.1), e que entre as súas competencias recolle a da

"comunicación, publicación e execución dos acordos plenarios" (artigo 39.1.3) e o "asesoramento legal ao

Pleno e as comisións, que será preceptivo nos seguintes supostos: [...] b) Sempre que se trate de

asuntos sobre materias para as que se esixa unha maioría especial" (artigo 39.1.4).

ANTECEDENTES

1. Na sesión ordinaria do Pleno municipal de Santiago de Compostela celebrada o 15 de novembro de

2018 aprobouse a seguinte proposta:

"PROPOSTA DE NOMEAMENTO DA COMISIÓN PARA A REDACCIÓN DA MEMORIA SOBRE
A DETERMINACIÓN DA FORMA MÁIS SOSTIBLE E EFICIENTE DE XESTIONAR OS
SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMIENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS
RESIDUAIS.

PRIMERO:
O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, en sesión celebrada o 24 de novembro de

1983, aprobou por unanimidade o prego de condicións económico-administrativas que rexeu

o concurso para a concesión do servizo municipal de auga potable no termo municipal de

Santiago de Compostela.

O concurso declárase deserto no Pleno de 9 de maio de 1984. Contra este acordó as

empresas AQUAGESTe SOSEGUR interponen cadanseu recurso que se resolven deixando

sen efecto o acordó do devandito Pleno, ao adxudicar o concurso para a xestión do servizo

de abastecemento de auga no termo municipal de Santiago de Compostela á empresa

AQUAGEST. O 13 de maio de 1985 elévase a escritura pública o contrato de xestión do

servizo de abastecemento auga potable.
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O 30 de xullo de 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 AQUAGESTSA o 1 de abril de 1992 cunha duración de

5 anos prorrogable por anualidades sucesivas ate un máximo de 15 anos.

O 28 de abril de 1992 AQUAGEST, presenta unha solicitude para modificar o carácter

retributivo dos contratos anteriores ao puramente concesional, asumindo a empresa o cobro

do servizo así como o risco dos fallidos, dado que desenvolve a xestión do abastecemento

de auga e a depuración. Así mesmo, solicita unha prorroga de ámbolos dous contratos ate o

1 de maio de 2007 co obxecto de liquidar as cantidades adebedadas polo Concello pola

xestión anterior ao 1/01/1992 e compensar os supostos maiores gastos e riscos asumidos na

proposta.

O 18/05/1992 o Pleno da Corporación acorda a prórroga solicitada e nos termas propostos na

solicitude. Non se formaliza un novo contrato por escrito, iniciándose o novo sistema de

xestión o 01/01/1992 cunha duración ate o 01/05/2007.

En 1994 redáctase o prego de condicións económico-administrativas para a concesión do

xestión do servizo municipal de sumidoiros cunha duración prevista ate 01/05/2007, sendo

aprobado polo pleno 01/07/1994. O 11 de novembro de 1994 o Pleno da Corporación

adxudica en sesión extraordinaria esta concesión a AQUAGEST SA asinándose o conü-ato o

15/12/1994.

No ano 1998 prodúcese un modificación das concesións da xestión do sen/izo de

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

concesionaria un informe sobre os investimentos precisos para acadaro saneamento integral.

AQUAGEST cuantifica en 53.249.672,45 € os investimentos precisos. Presenta un escrito

propoñendo, ante a imperiosa necesidade de executar algunhas destas obras, financiar as

máis urxentes por un importe de 3 mili €e polo tanto solicitando, para restablecerá equilibrio

económico-financeiro da concesión, unha prórroga da concesión ate maio de 2022. O

Concello solicita que tamén absorba unha achega de 10.818.217,88 € nos exercicios 1998 e

1999 en substitución dun préstamo que a Corporación pretendía formalizar.

A empresa reitera a solicitude de modificación do contrato de xestión e prorrogar o mesmo

ate 2022 así como o cambio da fórmula reü-ibutiva para percibir todos os ingresos derivados

de tarifas, canons e taxas vixentes, establecendo a partir de 1999 unha tarifa única. Accede a

achegar 15.926.820,77 € para o reintegro de investimentos producidos, realización de novas

obras, e aportar un financiamento de 1.352.277,23 € ao Auditorio de Galicia para o evento

"Santiago, Capital Europea da Cultura". Todas estas aportacións financiaríanse cos excedentes

xurdidos do período de concesión que, de non producirse esta financiación desde

AQUAGEST, deberían reverter no Concello. O informe de Intervención sinala maio de 2019

como de finalización da concesión ao obtero mencionado equilibrio financeiro.
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O 1 de agosto de 1998 asínase o contrato de acordó coas condicións financeiras previstas

polo Concello así como a prórroga sinalada polo interventor, rematando dita concesión no

mes de maio de 2019.

SEGUNDO:
A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local recolle no seu artigo 25.2

a competencia das Entidades locáis no abastecemento de auga potable a domicilio e

evacuación e tratamento de augas residuais. O artigo 26 define a obrigatoriedade de

prestación do devandito servizo. Así mesmo sinala no seu artigo 85.2 as formas de xestión

dos servizos públicos e no artigo 86 declara a reserva en favor das entidades locáis do

abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.

Para o exercicio de actividades económicas por parte das Entidades locáis, o Real Decreto

Lexislativo 781/1986 recolle no seu artigo 97 e seguintes a necesidade dun acordó inicial da

Corporación, previa designación dunha Comisión de estudo composta por membros da

mesma e por persoal técnico para redación dunha memoria que acredite a forma de xestión

máis eficiente e sostible.

Sendo a data de remate da concesión do servizo integral de xestión da auga, encomendado

a Viaqua en maio de 2019, e co fin de acreditar a forma máis sostible e eficiente de xestionar

este servizo, procede a creación dunha Comisión para a realización da memoria xustificativa a

que se retire o mencionado artigo 85.2 sendo de aplicación a regulación prevista o Real

Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das

disposicións legáis vixentes en materia de Réxime Local, para o exercicio de actividades

económicas polas Entidades locáis.

POLO EXPOSTO, ACORDASE:

PRIMEIRO: Iniciar o expediente para a determinación da forma máis sostible e eficiente de

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

residuais.

SEGUNDO: Crear a Comisión encargada de elaborar a memoria xustificativa da forma máis

sostible e eficiente de xestión dos se^izos de abastecemento de auga e saneamento e

depuración de augas residuais, que estará composta polos seguintes membros:

• O concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Innovación, Xan Duro Fernández, que

presidirá a Comisión.

• A concelleira de Facenda e Persoal, María Rozas Pérez

• Dous representantes do Partido Popular, un representante do PSOE e un representante do

BNG
• O Interventor Municipal Juan Ramón González Camero

• O Secretario do Concello José Ramón Alonso Fernández

• O Director da Área de Urbanismo: Ignacio Cerrada González

• O Director da Asesoría Xurídica: Xaquín Monteagudo Romero
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• A Directora do Área de Facenda e Persoal, Silvia Aramburo Vázquez

• A Xefe de Servizo de Contratación, Rocío Montañés Fernández que actuará como Secretaria

da Comisión
• A Xefa do Sen/izo de Persoal Carmela Domínguez Lage

• O Economista da Oficina Orzamentaria Jesús Noya Liste

• O Xefe da Sección de Saneamento Pablo Martín Quintero

Está Comisión dotarase dun regulamento para o seu füncionamento.

Así mesmo, a Comisión contará coa asistencia de calquera outro persoal técnico do Concello

así como do asesoramento externo que se considere necesario.

Xa que logo, á vista do ¡nforme-proposta transcrito así como o ditame favorable da

comisión informativa de Economía, Facenda, e Administración correspondente, na sesión

de data 08 de Novembro do corrente ano, e sometido o asunto á votación, obtense o

seguinte resultado:

cos votos a favor 12: grupo C.A (10 votos) e B.N.G (2 votos)), abstencións: 11 (grupo

popular (8 votos), grupo P.S.O.E.(3 votos) e ningún voto en contra, adoptouse o seguinte

acordó:

PRIMEIRO: Iniciar o expediente para a determinación da forma máis sostible e eficiente de

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

residuais.

SEGUNDO: Crear a Comisión encargada de elaborar a memoria xustificativa da forma máis

sostible e eficiente de xestión dos servizos de abastecemento de auga e saneamento e

depuración de augas residuais, que estará composta polos seguintes membros:

• O concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Innovación, Xan Duro Fernández, que

presidirá a Comisión.

• A concelleira de Facenda e Persoal, María Rozas Pérez

• Dous representantes do Partido Popular, un representante do PSOE e un representante do

BNG
• O Interventor Municipal Juan Ramón González Carnero

• O Secretario do Concello José Ramón Alonso Fernández

• O Director da Área de Urbanismo: Ignacio Cerrada González

• O Director da Asesoría Xurídica: Xaquín Monteagudo Romero

• A Directora do Área de Facenda e Persoal, Silvia Aramburo Vázquez

• A Xefe de Sen/izo de Contratación, Rocío Montañés Fernández que actuará como Secretaria

da Comisión
• A Xefa do Servizo de Persoal Carmela Domínguez Lage

• O Economista da Oficina Orzamentaria Jesús Noya Liste

• O Xefe da Sección de Saneamento Pablo Martín Quintero

Está Comisión dotarase dunhas normas internas para o seu funcionamento.
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Así mesmo, a Comisión contará coa asistencia de calquera outro persoal técnico do Concello

así como do asesoramento externo que se considere necesario"

2. Na secuencia da execución do acordó plenario mencionado no punto anterior, o 7 de xaneiro de 2019

o Concello de Santiago constituíu a Comisión encargada de determinara forma máis sostible e eficiente

de xestionaros servizos de abastecemento de auga e saneamento e depuración de augas residuais.

Na primeira reunión desta comisión o punto 3 da orde do día aparece reflectido como "Proposta de

consultaría externa", sendo aprobada a encomenda de contratación desta consultoría "para a

elaboración dun estudo económico que sirva de soporte para a elaboración da memoria", segundo

consta no borrador de acta da reunión (borrador porque segundo comunicación verbal da secretaria da

Comisión a acta non chegou a aprobarse formalmente).

3. Na sesión do Pleno da corporación do 24 de ouhjbro de 2019 o gmpo municipal de Compostela Aberta

presentou unha proposición na que se propuña 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, e na que se facía referencia a estes estudios

mencionados anteriormente.

A proposición foi rexeitada polo Pleno incluíndo os votos en contra dos e das edfs, do PSdG-PSOE,

integrantes do actual gobernó, aínda que no transcurso do debate plenario a concelleira Mila Castro

afirmou:

"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 servizo de calidade

moito máis controlado e en definitiva un SGMZO moito mellor para a cidadanía pero ademáis

desa responsabilidade que vamos asumir como gmpo de gobernó [...] estamos falando 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 [...] o único que podemos garantir con seguridade, ao respecto de xestionar os

servizos tanto de abastecemento de auga como de saneamento, neste momento, insisto, o

único que podemos garantir, é que vamos a tomara decisión que nos pareza máis axeitada e

responsable tendo en canta esa análise previa que temos que facer e esa inversión tan

potente que o Concello ten que facer"

E xa na segunda parte do debate a propia concelleira Mila Castro manifestou que o gobernó dará o

debate sobre o modelo de xestión do abastecemento e saneamento e confirmou a existencia dos

estudos encargados pola comisión. Ñas súas propias palabras:

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

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

deste SGMZO. Por suposto, tamén que non o dixen temos o estudo ao que se fai referencia

nesta proposición e desde agora mesmo, este estudo, ponse a disposición de todos os
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grupos municipais. Aínda que desde o noso punto de vista, humilde punto de vista, é un

estudo que non aporta ningunha solución, vostedes cando vexan o estudo, isto é así ou non"

4. Ao día seguinte desa sesión plenaria, 25 de outubro, o grupo municipal de Compostela Aberta rexistrou

unha solicitude de acceso a información na que se pedían este 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. Previamente, a

concellería de Facenda contratara unha auditoría económica do servizo da concesionaria da auga.

Solicitude baseada no feito de que no propio Pleno a Concelleira Mila Castro confirmara a existencia

dos mesmos:

"temos o estudo ao que se fai referencia nesta proposición e desde agora mesmo, este

estudo, ponse a disposición de todos os gmpos municipais".

Portado ¡so, solicitouse:

• Copia ou acceso aos estudo comparativo sobre a xestión dos

servizos de abastecemento e saneamento da auga no Concello de

Santiago.

• Copia ou acceso á auditoría económica do servizo da concesionaria

da auga no Concello de Santiago.

A resposta telefónica dos servizos de contratación a esta solicitude foi que no expediente constaban os

seguintes documentos:

Informe e diagnostico da situación do sistema de auga urbana do Concello de Santiago de Compostela

elaborado por Emalcsa con data do 9 Abril do 2019

Borrador informe final-Auditoría económica del contrato de concesión del sen/icio de agua potable del

municipio de Santiago de Compostela elaborado por CGI consultoría en gestión innovadora con data

de Maio do 2019

Borrador final del informe - Análisis de alternativas en el modelo de gestión del sen/icio público

municipal de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración del municipio elaborado por

CGI consultaría en gestión innovadora con data de Xuño do 2019

A pesar de que os dous últimos son presentados como 'borradores' desde o servizo de contratación

municipal informan verbalmente de que o actual gobernó non solicitou os documentos fináis, polo que

constan no expediente estes 'borradores' e non outro documento.

5. Na comparecencia posterior a sesión da Xunta de Gobernó Local do 4 de novembro de 2019, o alcalde

de Santiago fixo unhas declaracións, segundo recolle a nota de prensa publicada na web do gmpo

municipal socialista na url:

http://gruposocialista,santiagodecompostela.gal/noticias/noticia.php?id nova=1585 ñas que se informa

da intención de convocara novo concurso do servizo de auga
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"Sánchez Bugallo confía en convocar o novo concurso do servizo de auga no primeiro

trimestre do 2020"

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, confía en poder convocar o novo concurso de

abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas no primeiro trimesfre de

2020, co obxectivo de levar o saneamento ao rural da cidade e mellorar a rede naqueles

lugares onde é necesario.

Asegurouno na rolda de prensa convocada para informar sobre os asuntos abordados na Xunta

de Gobernó Local, que aprobou a composición da Comisión da auga para o control da

execución do contrato de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de

augas. Este órgano, presidido pola concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, supervisará o

contrato actual (xa extinguido na súa duración) e os pregas do novo contrato.

O alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, lembrou que o actual contrato de xestión do SGMZO está

finalizado dende maio, e que o actual contrato "non é prorrogable, estamos cunha encarga de

xestión e será necesario preparar toda a documentación para regularizara situación". Engadiu o

rexedor que será esa Comisión a encargada de "preparar a liquidación" do confrato finalizado e

redactara "prego de condicións para o novo concurso".

Sánchez Bugallo explicou que é necesario "estender o servizo" á zona rural, así como renovar

"unha parte da rede" da cidade que é "bastante antiga". Cre que se tratará dun investimento

enorme, que "non sabemos se o Concello está en condicións orzamentarias de asumir",

subliñou o rexedor, que cifrou o custe nuns "50 millóns de euros".

O alcalde lembrou que a redacción dos novas pregas está pendente dun informe da situación

da rede da auga e das súas necesidades de investimento, que espera que poida ser

enb-egado antes de final de ano. Ademáis, resaltou a importancia deste estudo ao asegurar que

o prego "ten que ir ligado a eses investimentos e a unhas prioridades". De ai que, insistiu, "os

pregas deban ir ligados ao investimento e a un prazo de amortización do investimento"

6. Na sesión extraordinaria-urxente da Xunta de Gobernó Local do pasado 5 de xuño de 2020

(XGL/41/2020) aprobouse no punto 3 a "Proposta da concelleira delegada de Persoal relativa á

aprobación do I Plan de contratación do Concello de Santiago de Compostela para 2020" que na

relación de contratos inclúe o de "Saneamento e abastecemento de auga" pola cuantía de 452.000.000

€.

7. O día 8 de xuño de 2020, o alcalde Sánchez Bugallo, realiza as seguintes declaracións, ante as

preguntas dos xornalistas:

"No caso da auga é un tema que é obxecto de debate, o pragmatismo se impon, na rede de

auga temos que acometer un investimento, nos próximos 6 ou 7 anos, sen contar a EDAR da

Silvouta, que podemos avaliar en tomo a uns 100 millóns de euros, ¡so está fora da capacidade

inversora do Concello de Santiago [...] polo tanto para financiar eses ¡nvestimentos, que unha
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parte moi importante val ir á zona rural [...] e oub-a parte non menos importante ten que ir a

renovar a rede do casco urbano [...] temos instalacións que se quedaron bastante obsoletas,

por exemplo a propia planta de tratamento de auga que recolle auga do río Tambre e a reparte

á cidade, que vai requerir investimentos moi importantes, que exceden da capacidade

inversora do Concello, polo tanto necesitamos, ou iso entendemos nos, un socio privado que

anticipe unha parte significativa deste investimento non menor de 60 millóns de euros e na

medida do posible que se acerque ou supere os 80 millóns de euros, noutras cuestións

porque o Concello, con cargo ao seu presuposto, terá que facer frente a investimentos

derivados da EDAR e á diferencia que se produzca, polo tanto, isto condiciona, de algunha

maneira, a decisión que temos que tomar, se temos que buscar un socio privado, o sistema

máis habitual é a través aun socio privado [...] e por último o prazo, por que 20 ou 25 anos?

pois porque hai que facer un investimento notable e non sería razonable repercutilo en 10 anos,

por poner un exemplo, primeiro porque non é razoable porque a vixencia deses orzamentos

está por encima dos 25 anos [...] se a vida útil do investimento é de 30 ou 35 anos non ten

sentido repercutir a amortización en 10, porque iso provocaría un incremento desorbitado das

tarifas, o lóxico é repercutilo nun prazo máis razonable, que entendemos que podía ser de 20

ou prorrogable a 25, polo tanto, eremos que a nosa proposta, a idea sobre a que traballamos, é

absolutamente ponderada, razonable e a máis beneficiosa para os intereses da cidade de

Santiago".

CONCLUSIÓNS:
Por todo o anterior, non semella desencaminado pensar que o actual gobernó municipal pretende licitara

novo contrato de abastecemento e saneamento de auga ignorando a vixencia do acordó plenario do 15 de

novembro de 2018 e ignorando os traballos ou conclusións da Comisión de Pleno creada para a redacción

da memoria sobre a determinación da forma máis sostible e eficiente de xestionar estes servizos.

Esta presunta decisión, alen de atentar contra a tóxica da transparencia e da honestidade política -trátase

dun contrato que compromete por moitos anos ao Concello e dun importe considerable- pode inducir

tamén a unha certa inseguridade xurídica ao prescindirse da comisión creada polo Pleno vulnerándose así

o procedemento aprobado polo conxunto da Corporación, posto que, ata agora tampouco se ten

adoptado un novo acordó que extinguirá a mencionada comisión.

E por isto que, desde o grupo municipal de Compostela Aberta SOLICITA:

• O asesoramento da Secretaría xeral do Pleno para que informe se sería correcta e axustada a

dereito a licitación do contrato en concesión do abastecemento e saneamento, no caso de

que o alcalde ou a Xunta de Gobernó Local continúen coa que parece ser a súa intención de

licitar prescindindo do procedemento aprobado polo Pleno do Concello de Santiago.

Santiago de Compostela, 10 de Xuño de 2020

Martiño Noriega Sánc\ez GRUPO MUNICIPAL

Q[ Portáyoz do Grupo Municipal de Copflpostela Aberta



A/A DA SECRETARIA XERAL DO PLENO
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