El Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i d’ICV-EUiA d’acord amb allò que preveu
l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui
debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de
Badalona la següent moció:

PER A LA GESTIÓ 100% PÚBLICA I DIRECTA DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aigua és un element indispensable per a la vida, la societat i els ecosistemes. Per tant, s’ha de
gestionar sota criteris d’interès general, socials i de béns comuns. Malgrat tot, l’aigua, avui, a
casa nostra i des de fa ja molt temps, ha estat bàsicament una font de negoci milionari per uns
pocs. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament
domiciliari de l’aigua mitjançant l’empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria –La
Caixa- 15% i participada per l’AMB en un 15%). Juntament amb Aigües de Barcelona, també
SOREA -filial d’Agbar- participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de
l’aigua. En aquest sentit, cal remarcar que des de juliol de 2010 les Nacions Unides reconeixen
que l’aigua és un dret humà.
L’abastament d’aigua és un servei bàsic i essencial, i ha de garantir-se en tot moment un accés
universal i assequible. S’ha de prestar amb l’objectiu de ser eficaç, i de forma que els beneficis
de l’activitat es dirigeixin a la millor del servei, i a una millor qualitat de l’aigua retornada al
medi ambient.
Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el més habitual, doncs prop del 90 % de la
població rep l’aigua a partir d’operadors públics. De fet, molts municipis estan optant per
recuperar la gestió pública de l’aigua allà on no la tenien, exercint la seva competència. Hi
destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La
Paz. A Catalunya, per exemple, les poblacions de Mataró, Manresa, Montornès del Vallès o
Arenys de Munt han recuperat aquest servei en els darrers anys, tractant-se així d’una
tendència creixent, a Catalunya i a tot el món.
La sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de març de 2016, ha anul—lat la
concessió a l’empresa mixta que, entre d’altres municipis, opera també a Santa Coloma de
Gramenet. Aquesta sentència, tot i que no és ferma encara, obre la necessitat d’analitzar la
idoneïtat d’establir un model de gestió pública de l’aigua.
Anàlisi que ha de partir d’un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental, posant sobre
la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitat del model. A partir
d’aquí, s’estarà en condicions d’implementar un model de gestió que garanteixi un servei de
qualitat, sostenible, a un cost assequible, que apunti a un important grau de control i
participació ciutadana, i on els beneficis de l’activitat es reinverteixin en millorar el servei i no
en engreixar beneficis de grans corporacions per tal de no vulnerar els drets de les persones
però també dels nostres ecosistemes.
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer - Garantir l’accés universal i assequible a l’aigua i el sanejament, prioritzant els usos
domèstics i ambientals.
Segon - Obrir una línia de treball en el marc de l’AMB de la que forma part l’ajuntament,
envers la gestió pública directa i integral del cicle de l’aigua, valorant sempre la seva
oportunitat, pertinència i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.
Tercer – Sol·licitar a l’AMB la dotació pressupostària d’aquesta línia de treball per elaborar els
informes tècnics i/o jurídics necessaris, així com intentar calendaritzar les actuacions i
mantenir informats tots els grups municipals dels avenços.
Quart - Dins d’aquesta línia de treball, incloure una anàlisi específica per a promoure noves
formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de
comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de participació que comptin
amb persones i col—lectius especialitzats en la qüestió.
Cinquè - Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,
a la plataforma Aigua és Vida i a l’AMB.

Jose Tellez i Oliva
Portaveu del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
Maria Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveu
l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a proposta de
la Plataforma per una Fiscalitat Justa i a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el
decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

PER DECLARAR EL MUNICIPI ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne
ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que
és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos
fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de
màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als
drets humans i al bé comú
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major control
sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir
impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor de
que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen
a cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament d'impostos
en cadascun d'ells (Country-by-country report) . En aquesta mateixa línia, el govern espanyol
s'ha compromès a que les empreses hagin de facilitat aquesta informació abans del 2016,
encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin
més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.
En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de
2015, instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos
fiscals.
Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través d’una
major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en condicions de lliure
competència, i no de dumping fiscal.
Per tot i això, l’Ajuntament Ple proposa el següents:
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ACORDS
1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos
necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que
tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els
paradisos fiscals per a fer frau.
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar o dificultar la
contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu social
en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en
paradisos fiscals , d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny
de 2014. Això es farà sempre tenint en compte i d’acord a les lleis actuals de
competència.
3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a la
Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermon
com a impulsor d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri
d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya.
b. Fer publica la documentació presentada per les empreses que optin a
concursos públics, on es detalli la seva presència país per país, i la xifra de
negocis a cadascun d’aquests territoris. Sempre tenint en compte i d’acord a
les lleis de transparència i protecció de dades.
c. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació
relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos
públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.
4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les
disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un
any des de l'aprovació de la present moció.
5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de paradisos
fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermón, de cara a
establir bones pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals
derivades d’aquests compromisos.

Jose Tellez i Oliva
Portaveu del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
Maria Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiAd’ICV-EUiA
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