
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER  A L'ACORD DE LA GESTIÓ
PÚBLICA DEL SERVEIS BÀSICS

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ara fa vint anys, aquest mateix plenari va prendre dues decisions molt sorprenents.
Més  enllà  de  debats  ideològics,  la  privatització  de  la  gestió  del  subministrament
d'aigua  potable  i  del  transport  urbà  de  passatgers  no  responia  a  cap  lògica  ni
d'eficiència ni d'estalvi econòmic. Tot el contrari, el temps ha donat la raó a aquells que
advertien sobre les nefastes conseqüències de convertir dos serveis públics bàsics en
negocis profitosos amb clients captius.

L'abastiment  d'aigua,  a  pesar  de  la  manca  d'inversions,  era,  fins  i  tot,  rendible
econòmicament. En dues dècades hem assistit a un augment significatiu del rebut. I
això  quan  l'administració  local  assumix  despeses  importants  que  li  corresponen  a
l'empresa. No s'ha fet cap inversió important, els talls de subministraments durant la
borrasca  Gloria,  van  posar  de  manifest  una  gestió  deficient  amb  conseqüències
nefastes per a la població. Una gestió deficient  i  fosca,  com ha hagut de recordar
reiteradament la Sindicatura de Greuges.

Pel  que  fa  als  autobusos,  la  història,  si  cap,  és  encara  més  trista.  El  servei  era
deficitari, com a tot arreu, però infinitament més barat que en l'actualitat. El que sí que
ha baixat significativament és el nombre de viatgers i els kilòmetres que recorren els
busos. Una ullada a la memòria justificativa de la darrera liquidació ens dóna una idea
del resultat: una flota on el seu 70% s'hauria d'haver retirat fa anys, unes despeses
inassolibles pel consistori, uns resultats de viatgers modestos. I tot això, envoltat de
conflictes laborals i disputes recurrents amb l'empresa pels preus.

En realitat, no és cap sorpresa, aquestes empreses multinacionals ja s'ho arreglen per
traure bons beneficis  de serveis  ben deficients.  O cal  que posem altres exemples
recents més dramàtics? El que sí que sorprén és la dimissió dels representants públics
per garantir l'interés públic. Amb l'única auditoria externa que tenim constància a la que
TUASA es va sotmetre  vam saber que l'empresa havia unflat els costos en 170 mil
euros, en només un exercici. Multipliquem aquesta xifra per 20? De l'aigua no tenim
notícies, perquè el govern, perdó, perquè els governs s'han negat sistemàticament a
encarregar l'estudi.

Però a més del cost econòmic a les butxaques de les alcoianes i els alcoians, les
privatitzacions  van  tenir  conseqüències  polítiques  de  fons.  No  abundarem,  però  a



ningú se li escapa que les aliances forjades per acordar les privatitzacions han pesat
durant dues dècades com una llosa sobre aquest consistori.

Per això, ha arribat el moment de revertir el desficaci i començar un nou inici, perquè
l'administració  local  assumisca  la  gestió  pública  dels  serveis  bàsics  de  la  seua
competència.

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. La gestió pública del servei d’abastiment d’aigua potable. 

2. La gestió pública del transport urbà de viatgers

Alcoi, 1 de juny de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


