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Moció del grup municipal de Fem Masnou per municipalitzar el servei de 
subministrament d’aigua al Masnou. 
 
El contracte de subministrament d’aigua al Masnou acaba el proper 26 
d’octubre de 2.022, abans d’acabar la legislatura actual. L’aigua és un bé comú 
necessari per a la subsistència de les veïnes i veïns del nostre poble.  
 
La Comissió de municipalitzacions de l’Ajuntament ja està treballant per 
preparar el nostre consistori per assumir alguns dels serveis que estan 
gestionats actualment per empreses privades. Entenem que cal un compromís 
polític del ple per tal que un dels serveis que es prioritzi sigui el del 
subministrament d’aigua.  
 
D’altra banda l’empresa concessionària des de fa dècades ha dificultat en 
diverses ocasions la correcta fiscalització del servei, especialment de les 
inversions que està obligada a fer en les instal·lacions. Davant d’aquesta 
situació sabem que durant els darrers anys s’han iniciat processos de 
municipalització del servei de subministrament d’aigua a diversos municipis del 
país, essent satisfactòries la majoria d’experiències.  
 
Tenint en compte l’anterior, el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al Ple 
que es prenguin els acords següents: 
 
Primer- La Comissió informativa de caràcter específic sobre municipalització 
de la gestió de serveis municipals tindrà com encàrrec prioritari establir la forma 
de gestió o de prestació del servei municipal de subministrament d’aigua al 
municipi del Masnou. 
 
Segon- En la propera reunió de la Comissió informativa de caràcter específic 
sobre municipalització de la gestió de serveis municipals s’establirà una 
calendarització del procés amb el qual s’haurà d’establir la forma de gestió o de 
prestació del servei municipal de subministrament d’aigua al municipi del 
Masnou. 
 
Tercer- El govern municipal haurà de mantenir informats els grups municipals 
de l’oposició de totes les gestions que es facin en el procés amb el qual s’haurà 
d’establir la forma de gestió o de prestació del servei municipal de 
subministrament d’aigua al municipi del Masnou. 
 

 

 
 

	
	
	
	

Data	de	Votació:	20	de	febrer	del	2020	
Resultat:	REBUTJADA	
	

• þ 	Fem	Masnou,	JxCat,	C’S,	(	8	vots)	
• ý 	ERC,	PSC	(11	vots)	

• �CUP	(1	vot)	
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