MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA –
ACORD MUNICIPAL PER IMPULSAR UN PLA MUNICIPAL D’ESTALVI I
REGULACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’aigua és el principal element per la vida, cal tenir present que ha estat, de
sempre, el principal factor del desenvolupament social de la humanitat, sent
l’autèntic motor del progrés i el creixement econòmic de la nostra societat tal
com avui la coneixem.
Per aquest motiu, cal posar en valor els recursos hídrics dels que disposa el
nostre municipi en tots els àmbits, i mostrar el més ampli compromís per
preservar-los i protegir-los des del propi Ajuntament, amb totes les eines que
siguin possibles, per garantir des de l’aigua de reg agrícola fins la qualitat de
l’aigua de les nostres platges, passant per l’aigua d’ús industrial i,
evidentment, l’aigua de boca.
A l’àmbit mediambiental, tot i aquesta última tardor inusualment plujosa, cal
tenir molt present els efectes del canvi climàtic i l’actual degradació dels
recursos hídrics dels que s’abasteix el municipi de Vila-seca, amb episodis de
sequera cada cop més freqüents que han portat aquests recursos al límit, amb
uns aqüífers del camp de Tarragona que cada cop estan més contaminats i una
demanda de recursos hídrics sobre el riu Ebre creixent, a causa del
desenvolupament del sector industrial i el sector serveis, afectant de retruc la
biodiversitat i la “vida” del propi riu.
Tot i que la responsabilitat principal recau sobre la Generalitat de Catalunya,
que gestiona els recursos hídrics del país a través de l’Agència Catalana de
l’Aigua, no es pot ignorar la capacitat d’incidir del Ajuntaments en els usos que
es fa dels mateixos per part de la població, això com els convenis
supramunicipals que permeten gestionar de forma més enfocada els recursos
de cada territori.
Per tots aquests motius, demanem que es debati i passi a aprovació del Ple de
la Corporació municipal els següents:

ACORDS
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Primer.- Impulsar un Pla Municipal d’Aigües, elaborat per experts en
col·laboració amb els tècnics municipals, en el que s’estudiï la possibilitat de
desenvolupar, entre d’altres, els següents elements:
 Campanya de conscienciació i estalvi d’aigua potable entre la població
de Vila-seca.
 Distribució entre la població d’estris que afavoreixin l’estalvi, com per
exemple, reguladors de caudal per a les aixetes.
 Segregació i adaptació de la totalitat de la xarxa de reg de parcs i
jardins públics, amb l’objectiu d’utilitzar aigua reciclada en els espais i
equipament públics, tan els existents com de nova creació.
 Implantació en tots els edificis públics, actuals o de nova construcció,
instal·lacions de reutilització de l’aigua que compleixin amb els màxims
criteris d’eficiència i respecte ecològic.
 Estudi economicosocial d’oportunitat d’una possible municipalització del
servei, on es compari avantatges i debilitats del model municipal envers
el model de gestió privada.
Segon.- Crear una nova Ordenança Municipal de l’Aigua, on és recullin tots
aquells aspectes i conclusions del Pla Municipal d’Aigües que necessitin ser
regulats per a la seva aplicació amb màximes garanties.
Tercer.- Impulsar dins el marc de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics de Vila-seca i Salou, una nova tarificació i la incorporació de més trams
de consum, amb l’objectiu de promoure l’estalvi i penalitzar l’ús excessiu de
l’aigua potable.
Quart.- Promoure en totes aquelles entitats, associacions, consorcis i d’altres,
on l’Ajuntament de Vila-seca tingui presència, la cultura de l’estalvi d’aigua i la
reutilització de les aigües reciclades coma opció prioritària.
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