
Pregunta:  

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha renuncia t a la pròrroga del contracte amb 
SOREA. Com a grup municipal, quina fórmula de gesti ó del Servei d'aigua municipal 
creieu que és el més adequat? 
 

Resposta Acord per Vilatorta i Vilalleons:  
Com a grup d'Acord per Vilatorta i Vilalleons-AM no ens deixem portar per apriorismes en el 
tema de la gestió de l'aigua. Per més que es parla molt de "remunicipalitació" del Servei 
d'aigua, nosaltres creiem que, a Sant Julià, el servei no ha deixat mai de ser "municipal". 
Des que estem al govern hem procurat de fer un seguiment acurat del contracte, de les 
inversions a realitzar a la xarxa, de l'atenció que es prestava als abonats del municipi, etc. I 
també hem fet un seguiment del preu, que no ha pujat des de fa quatre anys -altra cosa són 
els impostos que graven el rebut, que aquests no venen fixats per l'Ajuntament. 
En tot cas, també és veritat que no voldríem repetir l'experiència d'externalitzar a un tercer la 
gestió del servei (concessió). Tampoc la prestació directa del servei, perquè no creiem que 
contractant personal propi com a Ajuntament garantim una millora en la prestació del Servei 
d'aigua. 
La nostra aposta, doncs, és un model consorciat. Ajuntar-nos amb altres ajuntaments per 
economitzar temes de gestió, comptables, de facturació... i en canvi, continuar aconseguint 
una gestió pensada des de Sant Julià i per Sant Julià mateix. 
En aquest sentit, veiem molt interessant la iniciativa del Consell Comarcal d'Osona de 
creació d'una empresa mixta (amb capital públic majoritàriament) que oferiria el servei 
d'aigua en baixa als municipis de la comarca. Perquè aprofita els elements més positius que 
suposa un servei directe o una concessió. I en minimitza les desavantatges. 
 

Resposta Grup Municipal Partit demòcrata PDeCAT: 

Des de una visió estrictament econòmica, quan una empresa dona un servei, en aquest cas 
al nostre poble, ho fa perquè guanya diners, sinó no ho faria!! Per aquest motiu no voldríem 
que es tornés a externalitzar aquest servei a una empresa aliena, el que volem es que els 
beneficis que s'emportaría aquesta empresa es quedin a Sant Julià. 

Per aconseguir això hi han tres o quatre fòrmules, si continuem parlant en termes 
econòmics, per nosaltres donar el servei directament l'Ajuntament seria la millor pels usuaris 
perquè podrien seguir mantenint el mateix nivell de preus i serveis i l'Ajuntament ingresaría 
els beneficis de la gestió íntegres sense haver de pagar Impost de societats, també es 
podria deduir algun IVA que ara no pot deduir. Però malauradament això també requereix 
d'unes inversions en infrastructures, personal i tecnologia que previsiblement tenen un cost 
molt elevat com per assumir-ho un Ajuntament sol. 

Un altre supòsit seria la creació d'una empresa amb capital municipal, en aquest cas els 
beneficis es veurien minvats per l’Impost de societats i les inversions en infrastructures i 
personal serien les mateixes que en el supòsit anterior. 

Finalment es pot mancomunar aquest servei creant una empresa mixta amb capital de 
diversos municipis on el cost de les infraestructures necessàries quedaria repartit, els 
beneficis també es veurien afectats per l’ Impost de Societats i el que quedés s'hauria de 



distribuir entre els municipis associats, trobant segons el nostre criteri, una fòrmula de 
repartiment justa en funció del negoci que generi cada municipi. 

Conclusió, com que també hem de pensar en termes socials i hem de garantir que tinguem 
un bon servei, la nostra opinió és que la fòrmula mixta podria ser la més adequada per 
garantir servei i viabilitat econòmica del projecte, sense descartar però, fer un estudi 
econòmic acurat de la formula de gestió directa de l'Ajuntament abans de decidir res. 

  

 


