Per una gestió pública de l’aigua!
Mollet en Comú no renunciem a la municipalització de l’aigua. I això què vol dir?
Avui dia el servei d’abastament d’aigua potable, el presta una empresa privada:
SOREA, S.A, mitjançant una concessió des del 2005. El contracte finalitzava el
2020, i ara, es prorroga 5 anys, però les coses podrien haver estat diferents.
Fa 3 anys es va crear la Comissió sobre la gestió del servei municipal de l’aigua,
a proposta dels grups de l’oposició. S’han fet només 5 reunions. En 3 anys.
lamentem que, malgrat ha comptat amb col·laboradors experts externs, i ha
treballat sobre documentació extensa i concreta, l’enfocament no ha estat
objectiu, sinó que s’ha decantat cap a una posició.
Considerem que es podria haver treballat molt més en altres opcions i visions, i
amb la possibilitat de municipalitzar el servei, avaluant: capacitat, costos,
personal. Així mateix, s’hauria hagut de convidar a persones defensores i/o
expertes de la gestió directa.
Davant l’aprovació d’una pròrroga del contracte, per 5 anys més, a favor de
l’empresa SOREA S.A., perquè continuï prestant el servei d’abastament d’aigua
potable, des de Mollet en Comú creiem que més que mai, la Comissió ha de
seguir existint i s’ha de seguir reunint per avaluar quines alternatives hi ha per
gestionar el servei.
Però aquesta pròrroga no s’aprovarà en el Ple, sinó a la Junta de govern Local,
òrgan que es reuneix a porta tancada i només amb l’equip de govern.
Aquesta manera de fer demostra una manca de voluntat de compartir les
diferents reflexions i posicionaments polítics amb la ciutadania, i això ens
entristeix i preocupa. Es perd l’oportunitat de fer visible un debat públic, obert a
tothom, sobre una qüestió tan bàsica com és l’aigua.
Des de Mollet en Comú no renunciem, i seguim reivindicant que volem anar cap
a una gestió pública directa, més transparent i amb més control, i on l’aigua no
sigui objecte de negoci.

