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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA QUE SE EXECUTE O
ACORDÓ PLENARIO SOBRE A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN ENCARGADA DE DETERMINAR A
FORMA MÁIS SUSTENTABLE 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 seguinte moción para o seu debate no Pleno,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde o ano 1971 o Concello de Santiago xestiona de xeito indirecto o servizo de abastecemento

e saneamento de auga, sempre coa mesma empresa ainda que esta fora mudando de nome neste

case medio século, O resultado desta xestión indirecta dun servizo que é esencial semella, cando

menos, cuestionable.

Na primeira etapa desta concesión da xestión á empresa privada, no período 1971-1998, o propio

Concello de Santiago -tamén cunha alcaldía do PSOE- cuantificou en máis de 53 millóns de euros os

investimentos precisos para solucionar as deficiencias da rede. Nesta segunda etapa entre

1998-2020, o déficit de investimentos semella que non so se manten senón que se agravou,

segundo manifestado ns públicas do actual gmpo de Gobernó, O propio alcalde ten declarado que

"en materia de auga e saneamento, o Concello de Santiago vai ter que poner sobre a mesa entre 120 e

140 millóns de euros nos próximos seis ou sete anos". A vista destes resultados, ou ben a xestión

indirecta non foi a máis acaída, ou ben o Concello de Santiago non tivo capacidade ouvontade de

exercero necesario control sobre este contrato.

Diante desta situación, e tendo en conta que se trata dun servizo de titularidade municipal con

concesións de longa duración e que pode condicionar a acción de gobernó de varios mandatos

municipais Compostela Aberta propuxo varias veces no Pleno, tanto desde o gobernó como desde

a oposición, a creación dunha Comisión que determine a forma máis sustentable e eficiente de

xestionaros servizos de abastecemento de auga e saneamento en Santiago.

Semella máis que xustificado que o conxunto da corporación municipal traballe no estudo para

determinar a forma máis sostible e eficiente de xestionar os servizos de abastecemento de auga e

saneamento e depuración de augas residuais. Ese traballo de análise debe desenvolverse ñjxindo
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de apriorismo ideolóxicos de todo tipo, mais tamén deixando atrás os intereses particulares ou

empresariais para que a decisión sobre o modelo de xestión do ciclo da auga se basee ñas

necesidades deste servizo concreto, e se adopte tendo en conta parámetros de eficiencia, eficacia,

calidade e excelencia. O máis importante é que se ofreza un mellor servizo, ñas mellores

condicións, cos mellares niveis de investimento e cos mellores niveis de innovación, para que

deste xeito non se reproduzan os erros cometidos nestes últimos 50 anos.

Recollendo a vontade manifestada polo actual gobernó da cidade para chegar a acordes e

consensuar o modelo de xestión da auga co conxunto dos grupos da Corporación municipal, na

pasada sesión plenaria do mes de Xullo aprobouse a oración dunha nova 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. Unha comisión o suficientemente plural e transversal

que poida determinar cal é a decisión máis acaída para a xestión dun servizo tan esencial e para as

próximas décadas. Unha comisión que poida facer públicos e transparentar os seus traballos para

socialízalos coa cidadanfa compostelá.

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

consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

Instar á presidencia da corporación a executar o acordó plenario aprobado no

pasado mes de xullo para a creación dunha comisión de estudo encargada de

determinar a forma máis sostible e eficiente de xestionar os servizos de

abastecemento de auga e saneamento e depuración de augas residuais, con

representación proporcional de todos os grupos municipais e que conté coa

opinión técnica dos servizos municipais necesarios.
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