
                                                                
 
 

 
 

A PRESIDÈNCIA DEL PLE 

 

Victor González Medina i Pau Alabajos Ferrer, regidor i portaveu del Grup Municipal 

Compromís per Torrent, d’acord amb allò disposat en els articles 139 i següents del 

Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent presentem la següent Moció: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

A Torrent el servei d’abastiment i sanejament del cicle integral de l’aigual es troba gestionat 

des de 1996 per l’empresa mixta Aigües de l’Horta, participada per l’Ajuntament de Torrent i 

Hidra (ara Hidraqua; Grup Suez).  

Aquest model de gestió es deriva de l’acord plenari resultant de acord plenari amb data 6 de 

juliol de 1993 pel qual es convocaria un concurs per la selecció del soci privat que, junt amb 

l’Ajuntament, constituira una Societat de capital mixte per la gestió del cicle integral de 

l’aigua. Així, la configuració de l’empresa actual es va adoptar per acord plenari el dia 5 

d’octubre de 1995 amb 13 vots favorables i 12 vots en contra, 

 

Segons l’article 4 dels Estatuts de la societat, “El termini de duració de la Societat serà de 

VINT-I-CINC anys, que començaran a comptar-se des del mateix dia en que quede otorgada 

l’escriptura social, data en que donaran inici les seues operacions”.  

D’acord amb els Estatuts de la Societat, la data de finalització del contracte es situa a l’any 

2021. 

 

Des de que la societat mixta es troba en funcionament, cada any la societat genera una xifra 

aproximada de 900.000€ de beneficis dels quals el 51% reverteixen sobre l’Ajuntament de 

Torrent i l’altre 49% sobre l’empresa privada adjudicada. Per tant, la gestió del cicle integral 

de l’aigua genera al voltant de 450.000€ de benefici anuals que no reverteixen sobre el 

benestar dels torrentins i les torrentines, sinó sobre els beneficis industrials d’una empresa 

multinacional privada.  

 



                                                                
 
 

 
 

Des de l’ajuntament de Torrent s’han intentat portar endavant diferents iniciatives per tal de 

sumar transparència i participació ciutadana a un servei públic de competència municipal 

com és el cicle integral de l’aigua a través de diferents propostes dels grups que integren el 

Ple de l’Ajuntament de Torrent.  

 

L’article 71 de la LRBRL (Llei de Bases de Règim Local)  es refereix expressament a les 

consultes populars en els següents termes: De conformitat amb la legislació de l’Estat i de la 

Comunitat Autònoma, quan aquesta tinga competència estatutàriament atribuïda per fer-ho, 

els Alcaldes i Alcaldesses, previ acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern 

Central, podran sometre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia 

municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per als interessos dels veïns i 

veïnes, amb excepció dels relatius a l’Hisenda Local. 

 

Tot i això, i tractant-se d’un servei públic vital per a la vida i el benestar dels torrentins i 

torrentines resulta d’especial importància poder conèixer quina es la voluntat de la 

ciutadania torrentina respecte al model de gestió de l’aigua de la nostra ciutat. 

 

L’article 25 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local es clara respecte a les 

competències que li són pròpies a les entitats locals. I situa en el punt “c” de l’esmentat 

article l’ “abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals”. 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL) constitueix el marc 

legislatiu fonamental de les autonomies locals i conté els principis bàsics que poden ser 

desenvolupats per les lleis de les Comunitats Autònomes que tinguen atribuïda la 

competència corresponent. Açò significa que les Comunitats Autònomes, d’acord amb els 

seus Estatuts d’Autonomia, tenen una important intervenció en la regulació de les consultes 

municipals. 

 

La Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, reguladora de les diferents modalitats de 

referèndum previstes a la Constitució, exclou del seu àmbit, de forma expresa, el 

referèndum local. La disposició addicional de la llei diu així: 



                                                                
 
 

 
 

Les disposicions de la present Llei no arriben en la seua regulació a les consultes populars 

que puguen celebrar-se pels ajuntaments, relatives a assumptes rellevants d’índole 

municipal, als seus respectius territoris, d’acord amb la legislació de Règim Local, i fora de 

risc, en tot cas, la competència exclusiva de l’Estat per a la seua autorització. 

 

La disciplina referent a les consultes de règim local sembla, doncs, que es trobe a caball 

entre la matèria pròpia de règim local a la que remet, i a la regulació general de consultes i 

referèndums, donat que es preceptiva l’autorització del Govern Central per a la seua 

convocatòria (art 2.2 de la citada Llei Orgànica 2/1980). 

 

En allò relatiu a la competència autonòmica per a la celebració de consultes populars en 

l’àmbit del País Valencià, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana al seu article 

50.8 contempla que “Correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu del sistema de 

consultes populars municipals en el seu àmbit, d’acord amb allò que disposen les Lleis a 

quà fa referència l’apartat 3 de l’article 92, i número 18 de l’apartat “1)” de l’article 149 de la 

Constitució Espanyola. Correspon a l’Estat l’Autorització de la seua convocatòria.” 

 

Així, la Generalitat Valenciana desenvolupa la competència per la celebració de consultes 

populars en l’àmbit municipal a la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana. I al seu article 143 (Iniciativa i consulta popular local) manifesta el 

següent: “Amb independència de l’exercici per part dels veïns i veïnes de la iniciativa 

popular en els termes previstos en la legislació bàsica de règim local, els alcaldes i 

alcaldesses, previ acord del Ple per majoria absoluta, podran sometre a consulta popular els 

assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial 

importància per als interessos dels veïns i veïnes, excepte els relatius a les hisendes locals.” 

 

A l’Estat no resulten novedoses les consultes en l’ambit local per conèixer la voluntat 

popular en matèria de serveis de competència purament municipal. Així, encara que alguns 

municipis han celebrat consultes ciutadanes sobre la gestió de l’aigua sense demanar 

autorització prèvia a l’Estat (com és el cas de Galaroza, Huelva; Rascafría, Comunitat de 

Madrid; o Alcázar, Ciutat Real), altres van decidir optar per la via més garantista i, en tots els 



                                                                
 
 

 
 

casos el Govern Central ha donat autorització per a la seua celebració amb garanties 

constitucionals i respectant el seu corresponent Estatut d’Autonomia. És el cas del la 

consulta celebrada a 2001 a Montellano (Sevilla) sobre l’incorporació del municipi al 

Consorci d’Aigües de Huesna, la celebrada en 2013 a Galorza (Huelva) sobre la recuperació 

de la gestió municipal del servei d’abastiment d’aigua o, en quant a l’arreplegada de fem, la 

consulta celebrada a Usúrbil (Guipúzcoa) l’any 2009 sobre la implantació del sistema de 

recollida de fem. 

 

D’altra banda, a altres Estats del nostre entorn també trobem altres exemples de referèndum 

sobre la gestió de l’àigua. És el cas del triple referèndum celebrat a escala estatal al 2011 a 

Itàlia sobre la privatització de l’aigua, l’aposta per l’energia nuclear i la protecció judicial de la 

figura del Primer Ministre. 

 

Per això, i atenent què el subministrament i sanejament d’aigua és un dret humà fonamental 

(Resolució 64/292 de 28 de juliol de 2010 de l’Assemblea General de les Nacions Unides), 

d’especial interès per a la ciutadania i una competència pròpia de les entitats locals (art. 

25.C de la LRBRL) i a l’empara de les lleis abans esmentades proposen per al seu debat i 

aprovació al Ple de l’Ajuntament de Torrent la següent 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Ple de l’Ajuntament de Torrent acorda: 

 

1. Instar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Torrent perquè, a l’empara dels articles 143 de 

la Llei 8/2010, de 23 de Juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana; l’article 

50.8 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; els articles 25 i 71 de la 

Llei Reguladora de Bases de Règim Local; la Llei Orgànica 2/1980 i l’article 149.32 

de la Constitució Espanyola, demane autorització al Govern de l’Estat per a la 

celebració d’una consulta popular sobre el model de gestió d’aigua a la ciutat de 

Torrent els dies 29 i 30 de setembre de 2018. 

 



                                                                
 
 

 
 

2. Que la pregunta plantejada a la ciutadania de Torrent siga la següent: “Vol que la 

gestió de l’aigua a Torrent siga 100% públic? / Quiere que la gestión del agua en 

Torrent sea 100% público?”, amb les opcions de resposta següents: “Sí / No”. 

3. Que del grau d’execució d’aquestos acords es done compte al següent Ple Ordinari 

de l’Ajuntament de Torrent. 

 

 

 

Ajuntament de Torrent, 17 de maig de 2018 

 

  

 

 

 


