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A l’empara de les disposicions de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, el portaveu del Grup Municipal Compromís, Ricard Barberà i 
Guillem, presenta al plenari de la corporació municipal de l’Ajuntament de Xirivella, perquè es 
discutisca i s’aprove, si és el cas, esta MOCIÓ, relativa al procés de reversió de la gestió 
externalitzada del cicle de l’aigua, d'acord amb la fonamentació següent: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Jutjat Contenciós Administratiu número u de València ha desestimat el recurs que va 
presentar en 2018 l'Ajuntament de Xirivella contra l'aprovació, per part de la Junta de Govern del 
Consorci Aigües de l'Horta, d'una pròrroga de deu anys a l'empresa gestora del servei d'aigua 
potable en cinc municipis de la comarca, Aigües de l’Horta. La sentència, dictada el 26 de juliol 
de 2019, ja és ferma perquè l’Ajuntament de Xirivella ha renunciat a presentar recurs contra esta 
sentència. 

Recordem els fets que van motivar el recurs de l’Ajuntament de Xirivella contra la pròrroga 
esmentada. 

- El 24 de novembre de 2003 es crea el Consorci Aigües de l'Horta, format pels ajuntament 
d'Aldaia, Beniparrell, Picanya i Xirivella, a l'Horta Sud, i per Alfara del Patriarca, a l'Horta Nord, 
per a gestionar a través d'aquesta fórmula el servici d'aigua potable 

- El 10 de juny de 2004 el consorci signa un contracte amb l'empresa Aigües de l'Horta, una 
societat mixta el soci majoritari de la qual és l'Ajuntament de Torrent (51%) i que també 
integra Hidraqua (49%). El termini de vigència d’este contracte era de 15 anys, per la qual 
cosa finalitzava el 10 de juny de 2019.  

- El 30 d’abril de 2018, la Junta de Govern del Consorci aprova prorrogar per 10 anys més el 
contracte de proveïment d’aigua i de sanejament amb l’empresa concessionària, Aigües de 
l’Horta, sense concurs i amb una opacitat absoluta. 

-  Durant tota la legislatura del 2015 al 2019 l’Ajuntament de Xirivella obri un debat i anàlisi 
profund, en coordinació amb altres ajuntaments afectats i tots els partits que els representen, 
sobre la gestió del servici de proveïment d’aigua i de sanejament. Este procés mostra, entre 
altres qüestions, la preocupació per la falta de mecanismes de control i supervisió que els 
mateixos ajuntaments tenen sobre el Consorci d’Aigües de l’Horta, administració en la qual 
deleguen aquesta competència i, consegüentment, també sobre l’empresa contractada per a 
dur a terme el servei de Gestió del Cicle de l’Aigua. Esta falta de control es veu agreujada pel 
fet que el contracte existent des d’ara fa 15 anys no preveu cap mecanisme addicional ni de 
supervisió ni de control sobre esta gestió i deixa en mans d’una administració pública –en 
realitat un «consorci» sense funcionaris– i d’una empresa amb capital privat qualsevol 
iniciativa de control i supervisió sobre les tasques que realitza. 

- En juny de 2018, el Ple de Xirivella aprova per unanimitat presentar un recurs contenciós 
administratiu contra la decisió de la Junta de Govern de Consorci de renovar el contracte per 
deu anys més. En el seu recurs l’Ajuntament de Xirivella considerava que el Consorci hauria 
d’haver debatut esta pròrroga en una assemblea general i no en una junta de govern. A més, 
s'argumentava que la pròrroga «altera les característiques del contracte, perquè constitueix 
una modificació ja que varien les prestacions del contractista, i, a més, el règim de lliure i 
pública concurrència. És a dir, que es podria considerar que s’estava adjudicant un contracte 
a dit. 
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- El 26 de juliol de 2018, en l’assemblea ordinària del Consorci, els representants de Podem, 
Esquerra Unida, Partit Popular, Ciutadans i Compromís critiquen durament la decisió de la 
Junta de Govern, en mans del PSOE, de prorrogar el contracte sense haver sotmés la decisió 
a l’assemblea. En la mateixa sessió l’assemblea decideix iniciar el procés de modificació dels 
estatuts, entre altres raons, per a redefinir les competències de la Junta de Govern i que siga 
l’assemblea la que decidisca sobre contractacions. 

Recordem també que un dels punts del pacte de govern que PSPV-PSOE, Compromís i Sí se 
puede firmaren en la legislatura passada era la reversió de la gestió externalitzada del cicle de 
l’aigua i que fora l’administració pública la que s’encarregara de dur a terme l’esmentada gestió 
de la forma més directa i eficient possible.  

 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Xirivella, entre altres iniciatives, va impulsar en la legislatura passada 
un procés de renovació dels estatuts del Consorci d’Aigües de l’Horta que ara mateix 
està bloquejat, a pesar que el plenari del Consorci el va aprovar en la seua sessió de 
26 de juliol de 2018. Entre altres, l’objectiu d’esta renovació era redistribuir algunes 
tasques i responsabilitats que actualment estan assignades a la Junta de Govern, 
perquè passaren a ser competència de l’Assemblea del Consorci. Els representants 
actuals de l’Ajuntament de Xirivella en el Consorci han de continuar impulsant 
l’esmentat procés.  

2. L’anterior alcalde de Xirivella, Ricard Barberà, va requerir el 28 de maig de 2018 i el 
26 de setembre de 2018 al president del Consorci la regularització de les ordenances 
reguladores de la taxa per prestació de servei d’aigua potable i de la taxa per 
prestació del servei de clavegueram que afecten al terme municipal de Xirivella. Com 
que estes regularitzacions no consta que s’hagen produït, sol·licitem que el secretari 
municipal redacte un informe jurídic que avalue les conseqüències de l’esmentat 
incompliment. 

3. Demanar, d’una banda, al govern municipal que requerisca la finalització de l’informe 
tècnic sobre la reversió de la gestió externalitzada del cicle de l’aigua a Xirivella que al 
final de la legislatura passada estava quasi finalitzat. I d’una altra, demanar que 
l’alcalde de Xirivella requerisca de manera immediata al president del Consorci que 
encarregue urgentment la redacció de l’informe tècnic de reversió de les 
externalitzacions de la gestió de l’aigua. 

4. Sol·licitar al secretari municipal la redacció d’un informe sobre la necessitat o viabilitat 
jurídica de modificar o adaptar els actuals estatuts del Consorci d’Aigües de l’Horta a 
la legalitat vigent. 

5. Notificar estes resolucions al Consorci d’Aigües de l’Horta i als ajuntaments que en 
formen part més l’Ajuntament de Torrent, així com als respectius grups polítics. 

 

Xirivella, 26 de novembre de 2019 
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