
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP-Ae de TORTOSA, AL PLE MUNICIPAL PER EXIGIR
A L’EMPRESA MUNICIPAL D’ECONOMIA MIXTA AIGÜES DE TORTOSA,  QUE

SOLUCIONE EL PROBLEMA DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DURANT LA
NIT, ESPECIALMENT AL BARRI DE REMOLINS

Atès que l’aigua és un bé comú,  indispensable per a la vida. 

Atès que l’aigua un dret universal i no una mercaderia. 

Atès que l’aigua és un bé universal escàs, i més al nostre país. Un bé imprescindible i del que hem
de racionalitzar el seu ús i eliminar el seu malbaratament. 

Atès que l’accés a una aigua de qualitat i el sanejament és un dret humà reconegut per les Nacions
Unides en una resolució del 28 de juliol de 2010. 

Atès que segons la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a l’article
25 de competències municipals, estableix que una d’elles serà l’Abastecimiento de agua potable a
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Sent  el subministrament d’aigua corrent
un dels serveis que obligatòriament han de prestar ajuntaments com el de Tortosa, així com un
correcte manteniment de tot el sistema de la xarxa de la distribució. 

Atès que 'Ajuntament ha de garantir l'accés universal a l'aigua, i la gestió d'aquest bé ha de guiar-se
per criteris socials i ambientals i no ha d'estar sotmesa al càlcul de costos beneficis. 

Atès que el contracte privatitzador entre l’Ajuntament de Tortosa i l’UTE (Aigües de Catalunya,
Aguas de Valencia i Comsa Emte Medioambiente) inclou entre les tasques a fer per l’empresa, el
manteniment de la xarxa de distribució i la inversió en equip complementari per la recerca de fuites.

Atès que l’aigua ha d’arribar en quantitat i pressió suficient a tots els barris de la ciutat. 

Atès que s’ha de garantir el cabal necessari per realitzar les activitats quotidianes com rentada de
plats, dutxa... 

Atès que des de fa temps i en diferents llocs del barri de Remolins, el veïnatge ha detectat que a
partir de les 12,00 hores de la nit i fins les 6,00 o 7,00 hores del matí el cabal d’aigua que arriba es
redueix de manera molt significativa. 

Atès que la quantitat d’aigua és tan minsa que fa difícil o en alguns casos quasi impossible fets
quotidians com dutxar-se amb normalitat. 

Atès  que  el  problema  no  pot  ser  estructural  perquè  durant  la  resta  del  dia  l’aigua  arriba
correctament. 

Atès que durant l’estiu, augmenta la necessitat d’higiene corporal pel veïnatge. 

Atès que durant  els  mesos d’estiu  les  activitats  nocturnes de les  famílies  i  persones s’amplien,
allargant-se més enllà de les 12,00 hores de la mitjanit. 



Des de la CUP-Ae demanem al ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents acords: 

1. Exigir a l’empresa municipal d’economia mixta Aigües de Tortosa, que garantisca durant les 24
hores  del  dia,  que   arribe  l’aigua  amb  volum  suficient  per  desenvolupar  totes  les  tasques
domèstiques  habituals  a  un  domicili.  Que  esta  mesura  afecte  a  tots  els  barris  de  la  ciutat,  i
especialment al barri de Remolins.

2. Comunicar este acord a les associacions de veïns i veïnes del municipi.

Tortosa, 26 de juny de 2017, Països Catalans. 

Signat: 

Xavier Rodríguez 
CUP-Ae 


