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NOTA INFORMATIVA  
 

 
El Comitè Intercentres demana al Síndic de Greuges que realitzi les 
gestions oportunes per aclarir la situació de la concessió del servei 
 

 
D’esquerra a dreta, Jordi Ferreres (CGT), Eva Feruz (ATAB), Gustavo Núñez (UGT) i Francesc X. GarcIa (CCOO) 

 
El passat 9 de novembre, el Comitè Intercentres d’Aigües de Barcelona, i les seccions 
sindicals d’ATAB, UGT, CCOO i CGT, en representació dels 750 treballadors i 
treballadores de l’empresa, va presentar un escrit al Síndic de Greuges de Catalunya, 
Sr. Rafael Ribó, en un intent d’acabar amb l 'hermetisme que mantenen l’Adm inistració i 
Aigües de Barcelona  i poder aclarir la situació administrativa de la conc essió del servei , 
a rel de la sentència núm . 298/2010, de 5 d'octubre de 2010, en què el Jutjat co ntenciós 
admin istratiu núm.12 de Barcelona , resol  que "resulta que no hi ha contracte de 
concessió " del servei per part de l'Ajuntament de Barcelona i afegei x que " ni hi ha 
adjudicació del servei ni hi ha contracte”.  
 
Davant la notícia de la sentència i de la gravetat dels fets, el Comitè va requerir reiteradament 
a la direcció d’Aigües de Barcelona perquè informés en quina situació es trobava la companyia 
en relació a aquest fet i  remetés la documentació referida a les concessions de 
subministrament d'aigua potable, sense que a dia d'avui s’hagi donat resposta. 
 
D’igual manera, el Comitè va remetre petició d'informació per escrit a l'Entitat Metropolitana 
dels Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR), com a institució competent en la 
gestió del subministrament d'aigua potable. L’EMSHTR va exposar que, a rel del canvi 
legislatiu, seria l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) qui atendria aquesta petició. A data 
d'avui han transcorregut més de quatre mesos sense que hi hagi hagut resposta. 
 
Aquesta inactivitat de I'AMB constitueix un greu incompliment de la legislació administrativa 
vigent, i s’ha sol·licitat al Síndic que esmeni la manca de transparència de l’administració, 
reclamant a L’Àrea Metropolitana de Barcelona, o als ens municipals i supramunicipals que 
consideri competents, que doni compte al Comitè de la situació en què es troba la concessió 
del servei de subministrament d'aigua potable a Barcelona i a la resta de municipis de l'àrea 
metropolitana a què dóna servei. 
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D’igual manera, s’ha sol·licitat també al Síndic que realitzi les 
gestions oportunes per esmenar la manca de transparència 
d’Aigües de Barcelona, empresa prestatària d’un servei 
essencial públic, reclamant a la direcció d’aquesta que doni 
compte al Comitè de la situació en què es troba la concessió 
del servei de subministrament d'aigua potable a Barcelona i a 
la resta de municipis de l'àrea metropolitana a què dóna 
servei.  
 
Avui dia I'aigua potable no es concep com una mercaderia, 
sinó com un dret sobre un bé valuós i escàs del qual cal tenir 
especial cura tant des de l'administració com des de la pròpia 
ciutadania. La transparència en la gestió pública de I'aigua, 
esdevé un tema essencial, que no només afecta les persones 
que treballen a Aigües de Barcelona, sinó que incideix també 
sobre la garantia dels drets de la ciutadania. 
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