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Títol: LA “TRAMPA” DE L’AIGUA I EL CLAVEGUERAM... 

 

El 06/12/2022, finalitza la concessió de 50 anys de l’aigua amb l’antiga SOREA... TOTS els grups i regidors 

municipals estàvem d’acord a assumir la gestió directa per l’Ajuntament, millorar el servei i abaratir el cost per a la 

ciutadania (sense benefici industrial, ni cost empresarial, ni impostos per empresa privada). Això ho paguem ara i a 

més un suplement pel cicle de l’aigua que es van “inventar” el 2010 per aconseguir uns ingressos extres, que en el seu 

moment es van cobrar per avançat (12 anys) per tapar el dèficit dels comptes municipals. Afegir que durant aquests 

anys no s’ha fet un adequat seguiment i control del contracte, sobretot per part dels darrers equips de govern (ARA-

ERC i abans GEVD-ERC). Per exemple en el casc antic encara hi ha canonades de fibrociment que porten aigua, un 

element considerat “no apte” per a la salut humana...  

 

Pel que fa al clavegueram, el Ple de 30/10/1996 va acordar deixar de cobrar aquest servei a partir de l’any 1997 i 

integrar-ho en l’Impost de béns immobles (IBI) per facilitar la recaptació i l’estalvi administratiu, ja que ambdós es 

calculaven sobre el valor cadastral. Per això des d’aquesta data, hi va haver un increment de l’IBI destinat a pagar el 

manteniment i reparació de la xarxa de clavegueram. Si ara es pretén tornar a cobrar, o bé s’ha de reduir l’increment 

que es va afegir en el seu dia a l’IBI, o bé simplement s’ha de deixar de cobrar la nova taxa (que ja s’ha aprovat) a la 

ciutadania vilassarenca, o anul·lar el vigent acord del Ple del 1996. 

 

L’equip de govern, ha decidit crear una empresa municipal de gestió privada per aquests serveis, i per tant NO ens 

estalviarem res, perquè s’haurà de pagar com una empresa privada. A més es contracta un gerent i personal 

administratiu que no és de subrogació. El PSC li ha donat suport perquè és com el seu soci a l’ombra, la resta de grups 

potser no han aprofundit i s’han quedat amb el titular de la municipalització de l’aigua. De fet soc l’únic regidor que 

s’hi oposa amb aquest format, perquè no te cap estalvi per la gent de Vilassar, al contrari, a curt termini suposarà un 

increment de preu, ja que es manté el format privat amb costos i impostos a repercutir, i a més s’ha de contractar un 

gerent i un servei administratiu paral·lel que porti la gestió. La meva proposta era integrar el control als serveis 

municipals (interventor, secretari, tresorer i tècnics) i absorbir el personal que per norma laboral està adscrit al 

contracte, i les inversions com totes les que es fan (asfaltat, voreres, enllumenat...) Això suposa estalvi i prioritzar els 

serveis bàsics enfront altres despeses o inversions qüestionables... Han aprovat un pressupost anual de 198.606€ pel 

2022 (per 25 dies de l’any) que com que no hi ha temps de gastar, anirà com a superàvit positiu pel proper any, la 

realitat pot ser que paguem per endavant les pèrdues del 2023 i així no es veu perquè és any d’eleccions municipals... 

Pel que necessiteu : Regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó i Macià cusidomja@vilassardedalt.cat 
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