EXPOSEM:
Que el servei d'abastament domiciliari d'aigua és un servei de titularitat municipal segons que disposa
l'article 25.2.l/ de la Llei 7/85 de bases del règim local, servei que d'altra banda és d'obligada prestació en els
termes de l'article 26. Alhora, l'article 86 de la mateixa Llei declara la reserva d'aquest servei a favor de les
entitats locals als efectes d'allò previst a l'article 128.2 de la Constitució espanyola.
Que la llei 27/2006, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés
a la justícia en matèria de medi ambient, inspirada en el Conveni d'Aarhus de 25 de juny de 1998 i ratificat
per l'estat espanyol el desembre de 2004, garanteix en el seu article 3.1.a) el dret a accedir a la informació
ambiental que estigui en poder les autoritats públiques o el d'altres subjectes en nom seu, sense que per a
això estiguin obligats a declarar un interès determinats. A més, el decret 2/2003 d'aprovació de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en l'apartat e) del seu article 3.1 estableix el dret dels ciutadans a
ésser informats sobre tots els expedients i la documentació municipal, sempre que aquesta informació no
afecti a la defensa de l'Estat, a investigacions de delictes o a la intimitat de les persones.
És per això que
SOL·LICITEM:
1. Conèixer quin és el model de gestió de la xarxa municipal d'aigua en aquest poble (privat, públic o mixt);
en el cas de tractar-se d'una concessió privada, en quin moment es va privatitzar el servei i per quin període
o períodes, a mans de quina empresa està aquesta concessió, i en quin termini finalitza; en el cas de tractarse d'una empresa mixta, a mans de quina empresa-consorci està aquesta concessió i en quin percentatge hi
participa l'administració i el capital privat, així com la data d'inici i el termini de finalització del règim mixt
de gestió.
2. Conèixer el nombre de talls per any en el subministrament d'aigua per impagaments des del 2008 fins a
l'actualitat, així com les actuacions del consistori per tal d'evitar-los.
A tenor del que estableix l'article 10.2.c)1r de l'esmentada llei 27/2006, agrairem rebre la vostra resposta en
breu, ja sigui per correu ordinari o a l’adreça de correu electrònic aiguaesvida@gmail.com
Moltes gràcies.
Atentament,

