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L´AIGUA CLARA  
I LES GARANTIES LABORALS TAMBÉ 

 
 
En aquests moments, diferents Ajuntaments de Catalunya s’estan plantejant el recuperar a gestió 
directa diferents serveis prestats ACTUALMENT en la modalitat de gestió INDIRECTE. És a dir que 
son serveis municipals que en el seu dia varen ser externalitzats. 

Aquesta decisió política és legítima per part de les administracions que ostenten la titularitat del 
servei, de la mateixa manera que en el seu moment  les administracions van decidir cedir 
l’explotació  del servei a empreses privades. Des de CCOO el que defensem es que 
independentment de la decisió política ,privatitzar o "remunicipalitzar" sempre es garanteixi 
EXPLÍCITAMENT: 

 El dret d'accés de la ciutadania a un bé essencial com és l'aigua en les millors 
condicions possibles de subministrament i sanejament. 

 

 Que aquest dret no entri en col·lisió ni vagi en contra del dret al treball. 
Concretament que les actuals plantilles que presten el servei, continuïn prestant-lo 
sigui quina sigui la decisió política sobre el tipus de gestió. Plantilles que ja han  
demostrat sobradament el seu bon fer i la seva professionalitat al servei de l'aigua 
dia a dia. 

 
Per tant exigim que el personal ha de conservar l'ocupació actual així com les seves condicions 
laborals, socials i salarials, i això passa per garantir la subrogació assegurant: 

 
1. El manteniment, com a mínim, de les seves condicions socio-laborals.  
  
2. Garantir la mateixa  estabilitat  contractual que avui tenen, és a dir que si tenen 

un contracte fix, continuï sent fix quan estiguin contractats per l’Administració. 
 

Son dos punts que per a CCOO son essencials però que depenen de la voluntat política. 
Per això, des de CCOO EXIGIM el compromís explícit d’aquestes dues garanties            

allà on succeeixi qualsevol modificació en la gestió del servei. 
 

 
El Sector del Cicle Integral de l’Aigua de CCOO de Catalunya està i estarà sempre al costat de les 
persones treballadores per sobre de qualsevol ideologia política, en la seva defensa i organització. 
CCOO troba absolutament necessària la intervenció sindical en TOTS i cadascun dels processos 
que s’obrin en aquest sentit, doncs la possibilitat de perdre certes condicions laborals hi és, inclús 
la de perdre la feina.  

 

Si l’Ajuntament, Consorci, Consell Comarcal, AMB o ... del lloc on prestes el servei s’està plantejant 
revertir el servei (“remunicipalitzar”), privatitzar o portar a terme qualsevol canvi en la gestió del 

mateix no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’ajudarem en tot el possible, 
des del coneixement i tota l’estructura i força de CCOO. 

 


