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SECRETARI GENERAL DEL PLE :
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Sessió Extraordinària del Ple, del
dia 22/03/2019.
A Torrent, a les 18.30, es van
reunir, en primera convocatòria, a la
Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr.
Alcalde President JESÚS ROS PILES,
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i
Regidores citats al marge, amb
l’assistència del Sr. Secretari General
del Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió donant la benvinguda a totes les
persones que han tingut l'amabilitat
d’acompanyar-nos i, a continuació, es
passen a tractar-hi els assumptes que
figuren en l’ordre del dia següent:
1. 4546/2019/GEN. APROVACIÓ,
SI ESCAU, DEL DICTAMEN EMÉS
PER LA COMISSIÓ CREADA PER
ACORD PLENARI DE 6 D’OCTUBRE
DE 2016 PER AL SEGUIMENT I
ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ DE
L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES DE
L’HORTA, S.A.
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“A LA COMISSIÓ PER AL SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE
GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA S.A.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu a continuació:

Els i les sotasignants, membres de la Corporació de l’Ajuntament de
Torrent, membres designats i designades pels seus corresponents Grups Municipals
per a la Comissió per al Seguiment i Estudi del Model de Gestió d’Aigües de l’Horta
S.A. creada per acord plenari el 6 d’octubre de 2016 accepten, en el marc de la
negociació a si de la comissió, la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà fonamental
inclòs en la Carta dels Drets Humans de les Nacions Unides.
A l’Estat Espanyol la gestió d’aquest dret humà, més concretament del cicle urbà de
l’aigua, constitueix un servei públic bàsic de competència municipal vinculat a
l’exercici d’un dret humà fonamental, vital per a la salut de les persones i la seua
qualitat de vida.
Baix aquestes premisses, la transparència en la gestió, la qualitat de
l’aigua subministrada i l’aplicació de polítiques socials per afavorir el subministre d’un
mínim vital universal cobra una rellevant importància. La salut i inclusió social està
fortament lligada, entre altres coses, a un accés suficient a un recurs bàsic com és
l’aigua potable.
D’altra banda, des de les últimes dos dècades, el fenomen del canvi
climàtic s’accentua progressivament a mesura que avancen els anys sense que cap
dels governs (estatals, autonòmics, municipals...) prenguen mesures concretes per
lluitar contra les conseqüències derivades d’aquest.
La desertificació, les llargues èpoques de sequera o les pluges torrencials que posen
en perill la nostra agricultura i la qualitat de l’aigüa del subsòl que després s’utilitzarà
per al consum humà són algunes de les conseqüències d’un canvi mediambiental
que resulta imparable i, a hores d’ara, pràcticament irreversible.
Quasi 30 anys després d’aquell moment en el que un gran nombre de
corporacions municipals es van inclinar per fórmules de gestió privada del cicle
integral de l’aigua cal que les administracions municipals ens replantegem quin
model de gestió volem perpetuar per a la gestió de l’aigua als nostres municipis.
L’Ajuntament de Torrent va iniciar el procés de busqueda d'un soci
privat per a la gestió del cicle integral de l’aigua a Torrent durant la primera meitat de
la dècada dels 90, iniciant-se finalment el contracte l’any 1996 a través d'una
empresa mixta.
El concurs va donar com a empresa guanyadora a la mercantil Hydra.

Pàgina 2 de 6

El contracte, amb una durada de 25 anys des del seu inici, finalitzarà
en febrer 2021 i contempla una pròrroga de dos anys més, després dels quals deuria
d’eixir novament a licitació.
L’evolució dels beneficis mercantils destinats a dividendos entre
Ajuntament de Torrent i Hidraqua, producte de la prestació del servei a la ciutat de
Torrent i els municipis del consoci d'Aigües de l'Horta, ha estat la següent:
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2017
2016
2015
2014
2013
2012

1.356.821,26€
1.144.893,08€
1.006.900,83€
848.966,92€
890.781,00€
837.147,00€

Durant aquesta legislatura es van constituir dues comissions per tractar
assumptes com la qualitat, la transparència econòmica, la participació ciutadana o el
subministrament de l’aigua com ara la “Mesa de l’Aigua” a proposta del Grup
Municipal Popular, el Pacte Social per l’Aigua a proposta del Grup Guanyant Torrent
o la Comissió per al Seguiment i Estudi del Model de Gestió d’Aigües de l’Horta SA,
a proposta del Grup Municipal Compromís destinada a estudiar quin camí seguir
després del 2021, any en que finalitza el contracte entre l’Ajuntament de Torrent i
Hidraqua (antiga Hydra). Ambdues votades al ple per unanimitat dels grups
municipals.
-

A aquesta comissió han participat els següents experts i expertes:
La gerència d’Aigües de l’Horta Salvador Santamaría).
La intervenció municipal (Maria del Carmen Aparisi).
La Secretaria del Ple de l’Ajuntament de Torrent (Fernando Salom).
L’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Aigua i Sanejament,
AEOPAS (Luis Baviano).
Carlos Alfonso, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social
de la Universitat de València.

Respecte a les conclusions sostretes de la participació d’aquestes
persones podem ressenyar les següents:
INTERVENCIÓ.
-

Per a que es produisca una remunicipalització del servei la Intervenció
Municipal ha de realitzar informe sobre aquesta mesura.
En cas de remunicipalització del servei, si la part privada presentara
un contenciós administratiu, l’Ajuntament necessitaria suport jurídic
extern o dotar de més personal l’àrea jurídica. Actualment només hi ha
una lletrada.
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-

Respecte a les contractacions sistemàtiques per part d’Aigües de
l’Horta a empreses del Grup Suez Environment: “no parece ser el
procedimiento perfecto para tratarse de una empresa pública”.
En cas de remunicipalització del servei es podrien optar per dues
fòmules per a la gestió:
· Una societat mercantil de capital 100% públic
· Un organisme autònom.
AEOPAS

-

L’externalització del servei d’aigua va ser entesa pels ajuntaments fa
anys com un “fórmula fàcil per obtenir liquiditat”.
Un elevat percentatge de les compres d’Aigües de l’Horta són a
empreses del seu mateix grup empresarial.
El gerent d’Aigües de l’Horta (Hidraqua) té capacitat d’autasignació de
contractes i només ha d’informar al Consell d’Administració.
No només la part privada cobra pel seu “Know How” empresarial, sinó
que a més l’imposa.
Diferents ajuntaments de diferents signes polítics han optat per la
remunicipalització com a millor mètode de gestió com ara Arteixo (PP),
Valladolid (PSOE), Sueca (BLOC)...
No hi ha cap mercantil d’aigua pública a Espanya que siga deficitària.
Segons l’observatori de preus de Barcelona la gestió privada de l’aigua
resulta un 75% més cara que la gestió pública.
La morositat en el servei d’aigua rara vegada supera el 3%.
CARLOS ALFONSO

-

-

-

Segons la directiva comunitària 2001/23, del 12 de març, quan hi ha
una transmissió d’empresa s’ha d’assumir la plantilla de l’anterior.
La fórmula baix la qual queda el personal que treballava per a l’ens
privat és la de “indefinit no fixe”. Personal que, posteriorment pot
incorporar-se a la plantilla pública municipal mitjançant un procés de
concurs com ara pot ser un de mèrit i capacitat.
Una vegada els treballadors i treballadores municipals i els i les que
venen de la part privada convergeixen al mateix ens municipal es pot
encetar un procés de “unificació de condicions” a través d’un procés
adaptat a la realitat local on l’experiència compte molt a l’hora d’aprovar
i poder consolidar la plaça.
Altra opció és la col·laboració intermunicipal emulant l’actual consorci
però amb una base de gestió 100% pública directa.
La empresa pública es pot crear des de aquest mateix moment en
condicions mínimes (latent) fins que assumisca la gestió després d’una
reversió del servei cap a un model públic directe.

Per tant i, tenint en compte l’opinió dels experts, la situació econòmica
de la mercantil, de l’Ajuntament de Torrent i la tendència d’altres grans ciutat

Pàgina 4 de 6

Ple Extr. 22/03/2019

1. L'ajuntament encarregarà un estudi diagnòstic i un estudi sobre la
reversió del contracte, en el seu cas, preferiblement per consultores i auditores que
presten serveis majoritàriament a l'administració pública.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: MzL3 WNqB ynJX Inb5 +/m6 E0rt mEg= (Válido indefinidamente)

d’avançar cap a la remunicipalització aquesta comissió dictamina les següents
propostes:

2. L'ajuntament encarregarà un estudi independent, realitzada
preferiblement per consultores i auditores que presten servis majoritàriament a
l'administració pública, i que detalle les característiques de les diferents formes de
gestió, adaptades a la realitat de Torrent. Fent constar la preferència de l'actual
Corporació Municipal per la gestió pública i directa (a excepció del Grup Municipal
Popular).
En base al pareixer expressat per aquesta auditoria independent, la
corporació municipal optarà per aquell model de gestió que millor s'adapte als
interessos de la nostra ciutat, a la volutat de la corporació i a l'acompliment de les
exigències legals.
3. Les auditories proposades en l'apartat anterior deuran estar
finalitzades amb l'antelació suficient a la finalització del contracte actual, tenint en
compte la possibilitat de pròrroga contemplada als estatuts de la societat, per que la
corporació municipal puga adoptar els acords necessaris i realitzar els tràmits per
materialitzar les conclusions que es deduïsquen dels esmentats treballs.
4. Per aconseguir aquestes propostes es constituirà una comissió
politico-tècnica que tindrà per objectiu l'estudi i elaboració de dictàmens sobre les
matèries exposades, així com de totes aquelles qüestions precises per la liquidació
del contracte, en el seu cas, i la preparació del model de gestió que finalment
s'adopte.
5. L'ajuntament també s'encarregarà de nomenar un/a interventor/a
tècnic/a de la empresa mixta, que serà el responsable de la vigilància de tots els
bens mobles i immobles afectes a la mateixa, per assegurar que tots ells reverteixen
en una situació i condicions de conservació adequades.
6. Tant la Comissió com la intervenció tècnica que es designe contaran
amb les assistències tècniques precises per a la realització de les seues escomeses,
així com dels informes preceptius de la intervenció municipal”.
El Ple, en votació ordinària i per vint-i-quatre vots a favor dels grups
polítics municipals Ciutadans, Compromís per Torrent, Popular i Socialista, i una
abstenció del grup polític municipal Guanyant Torrent, ACORDA, aprovar la proposta
anterior
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I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 18.58, la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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