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Des de l'any 2001, l'aigua de Mieres és gestionada per SOREA, empresa del grup
AGBAR. L'any passat es va acabar la concessió i, com a Ajuntament que aposta per la
gestió pública dels serveis, ens vam plantejar la possibilitat de tornar a gestionar
l'aigua.

Població municipi

317 habitants (195 abonats)

Consum ús domèstic

178 abonats

30’82 m3 / dia

Consum ús industrial

10 abonats

8’45 m3 / dia

Consum ús ramader

1 abonat

1’12 m3 / dia

Consum ús municipal

6 abonats

1’91 m3 / dia

Captacions i xarxa en
alta

La Casica, Pou Mieres i Pou Cadamunt 2’86 km
(0’77 km de FC i 2’09 de PE).

Dipòsits

Dipòsit Mieres 300 m3 + Dipòsit Cadamunt 20
m3 + La Casica 5 m3

Tractament

Tractament desinfecció (hipoclorit sòdic).

Xarxa en Baixa

Xarxa de distribució ramificada 9’5 km (6’7km de
PE, 0’6 de PVC i 2’2 de FC).

Rendiment estimat de
la xarxa segons SOREA

69%

Podeu trobar més informació i documentació al web:
www.mieres.cat
https://mieres-decidim.ddgi.cat/processes/aigua
I un cop us hagueu informat, us animem a participar a la consulta popular:
● La pregunta de la consulta serà la següent: Voleu que Mieres es gestioni
directament l’aigua? i les opcions de resposta són: si / no / en blanc.
● Poden participar a la consulta popular totes les persones inscrites al Registre de
Participació Ciutadana*.
Dies i horaris de la consulta:
● 8 de desembre. Vot presencial. Dispensari (de 9 a 20h).
● 10-14 de desembre. Vot presencial. Ajuntament (dilluns, dimecres i divendres
de 9:30 a 14:30h i dimarts i dijous de 17:00 a 21:00h).
● 17-23 de desembre. Vot telemàtic. web DECIDIM (https://mieresdecidim.ddgi.cat)
● Per votar electrònicament us heu de registrar primer a la plataforma Decidim
(https://mieres-decidim.ddgi.cat/users/sign_up)

En aquest sentit, hem demanat assessorament a diferents entitats i hem parlat amb
diversos ajuntaments de pobles similars en nombre d'habitants que ja es gestionen
l'aigua. Nosaltres apostem per la gestió directa, però volem que sigui el poble de
Mieres el que decideixi com vol gestionar la seva aigua.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

Estat actual del servei d’abastament d’aigua municipal de MIERES

A escala mundial el 90% de l’abastament de l’aigua és de gestió pública. Actualment,
a la comarca de la Garrotxa hi ha 9 municipis (42%) que es gestionen directament
l’aigua, el que suposa el 15% de la població:

El passat dia 24 de novembre els tècnics del SIGMA (Consell Comarcal de la Garrotxa)
ens van venir a explicar els avantatges i inconvenients tant de la gestió directa com
de la gestió per part d'una empresa privada. En el quadre de la pàgina següent en
podeu veure un resum.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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GESTIÓ INDIRECTA

GESTIÓ DIRECTA

La gestió del servei es realitza mitjançant empreses
concessionàries o adjudicatàries.

La gestió del servei està en mans del municipi, sigui amb
personal propi o amb una empresa pública. També pot
incloure la gestió mancomunada o compartida:
mancomunitats, consorcis,...

(També hi podem trobar una societat cooperativa o una societat
mercantil amb capital públic i privat -gestió mixta- però a Mieres no es
contemplen ara per ara aquestes opcions.)

GESTIÓ
PAPER CIUTADANIA
OBJECTIU
COSTOS DEL SERVEI
DESPESES CORRENTS
(personal, energia, manteniment)

Actualment, en mans de l’empresa privada SOREA. En un nou procés de
concessió pot optar-hi de nou SOREA i qualsevol empresa privada.
Client individual

En mans de l’Ajuntament, que pot contractar personal o una empresa
externa per la gestió del manteniment de la xarxa
Usuari correponsable

Generar dividends (beneficis)

Millorar el servei

Són els mateixos, tot i que l’empresa privada ha d’assegurar-se de tenir beneficis, si cal, reduint costos
Els costos són els mateixos
Queden cobertes pel personal de l’Ajuntament o per un contracte de
servei extern

AVARIES ORDINÀRIES

Queden cobertes pel contracte de servei

AVARIES EXTRAORDINÀRIES

No queden cobertes pel contracte de servei i les paga l’Ajuntament amb el
Es paguen amb el pressupost municipal
pressupost municipal
El personal és extern (empresa privada)
La gestió directa genera un nou lloc de treball a temps parcial
Actualment no es contempla reservar uns diners per tal de mantenir i
L’amortització tècnica queda contemplada, en part, amb el benefici que
assegurar la reposició, millora i seguretat de la xarxa (pous, dipòsits,
servirà per fer reposició i millora
canonades).
La mateixa: l’empresa compta amb personal qualificat i l’Ajuntament contracta personal qualificat per a fer la mateixa feina
És més fàcil controlar les inversions i millores que es fan a la xarxa ja que
És molt difícil controlar si es compleixen les condicions del contracte
es gestionen directament des de l’Ajuntament
El benefici que genera el servei es destina íntegrament a la millora del
El benefici que genera el servei se’l queda l’empresa com a benefici propi
servei i de la xarxa
La inversió dependrà dels diners que s’hagin anat guardant anualment i
Amb uns contractes tan curts, les empreses no inverteixen tan fàcilment per
sempre s’hi podrà destinar més pressupost municipal en funció de les
por de no recuperar la inversió.
necessitats que es considerin.
L’empresa privada té molta agilitat alhora de contractar, comprar material,
L’Ajuntament està obligat a licitar les obres per concurs, fet que aporta
etc.
més transparència.
L’empresa pot avançar els diners per a obres sense que computin com a deute L’Ajuntament depèn de subvencions per afrontar les obres o pot demanar
per l'Ajuntament, tot i que ho fa amb un interès alt.
crèdits als banc, que li computen com a deute.
No hi ha mínim ni màxim. En qualsevol moment es pot optar per un
Mínim 4 anys i màxim 6.
model de gestió diferent.
Es garanteix el preu actual durant els dos primers anys i, a partir d’aquí,
La nova concessió implica un augment de preu ja que fins ara amb la quota no
es pot decidir entre tots si ens convé augmentar el preu per poder fer les
es contemplava la reposició i manteniment de la xarxa
millores que calguin.

PERSONAL
AMORTITZACIÓ TÈCNICA
QUALITAT DEL SERVEI
CONTROL
BENEFICI
INVERSIONS
AGILITAT DE CONTRACTACIÓ
CAPACITAT FINANCERA
DURADA DEL CONTRACTE
PREU (tarifa)

