
LLEIDA
ASSEMBLEA en defensa dels serveis públics

L’aigua és nostra, defensem-la!

Neteja viària
Manteniment d’edificis, locals i instal·lacions 

Transport urbà 
Servei d’abastament d’aigua i sanejament

Radars
Control semafòric

Enllumenat públic

Què és el Multireferèndum?

És una convocatòria ciutadana sobre diverses qüestions d’interès públic que es 
multiplicarà a Catalunya entre el 27 d’abril i el 25 de maig de 2014 amb l’objectiu 
de construint una eina de consulta oberta i en els camins d’una democràcia d’arrel, 
creixent i directa.

Es promou des de col·lectius que han vist bloquejades les seves reivindicacions en 
diverses ocasions. Ara volen que la voluntat popular s’expressi de forma directa i 
determinant. És una experiència innovadora i una iniciativa independent  gestionada 
des del terreny associatiu que combinarà el vot electrònic i el presencial en una 
convocatòria multitemàtica. En aquesta primera convocatòria, es posarà a debat les 
següents temàtiques:

•Cultius i aliments transgènics

•Dret a referèndum vinculant per a les ILP

•Deute il·legítim

•Control públic de la gestió de l’aigua

•Control democràtic i directe de l’energia

Complementàriament, s’hi pot incloure una pregunta de caràcter local i de vot des-
centralitzat en funció dels diferents territoris que ho demanin. A Lleida, aquesta pre-
gunta serà: ���� ��� �� ������ ������������ ������� �� ������ ����� ���� ���� ������ ���� ��� �� ������ ������������ ������� �� ������ ����� �������� ������
tament per l’ajuntament?

Qui podrà votar?

Podran participar en la votació les persones majors de 16 anys i residents en la 
comunitat autònoma de Catalunya.

Com es podrà votar?

El vot electrònic es durà a terme a la pàgina web www.multireferendum.cat
El vot presencial es durà a terme arreu del territori i comptarà també amb una setmana 
de vot anticipat. Les ubicacions de les meses es publicaran a la mateixa web.

Quin és el calendari?

La campanya de debat s’iniciarà el 5 d’abril i el període de vot començarà el 23 d’abril 
i s’anirà succeint en les diferents modalitats fins al 25 de maig. LLEIDA

en defensa dels Serveis Públics ASSEMBLEA

L’ Assemblea en Defensa dels Serveis Públics  és una plataforma 
ciutadana, formada per quinze entitats, col·lectius i persones a títol individual 

que defensem la propietat pública dels serveis municipals. L’ADSP neix al 
mes de gener, en el marc d’una Audiència Pública, en la que es va debatre la 

constant privatització dels serveis públics per part de l’Ajuntament de Lleida 
(servei de neteja viària; servei de neteja i manteniment d’edificis, locals i 

intal·lacions; enllumenat públic; renovació de la concessió del servei de trans-
port urbà i del servei d’abastament i sanejament d’aigües)

Entenem que les privatitzacions no son garantia de cohesió social ni 
d’universalitat d’accés als serveis bàsics per a tothom i que, tal com es 

pot comprovar als serveis ja privatitzats, precaritzen a les treballadores i 
treballadors.

Entenem que és la ciutadania qui hem de decidir si cal o no privatitzar 
un servei públic i en aquest sentit vam emplaçar a l’Ajuntament a celebrar 
una consulta ciutadana. A manca de resposta prenem la iniciativa i el dia 25 

de maig organitzarem una consulta en què els lleidatans i lleidatanes podrem 
expresar si volem que el servei d’abastament d’aigua sigui públic o privat. La 
farem en el marc del Multireferèdum, que farà crèixer la democràcia directa i 

de base arreu del país.

Et convidem a participar de l’Assemblea i fer créixer la democràcia a Lleida!

Buscan’s al Twitter (@Serveis_Publics), Facebook,  
al blog : https://serveispublicslleida.wordpress.com/ 

Contactan’s: serveispublicslleida@gmail.com 

I pel dia 25 de maig, comptem amb tu!

L’aigua es nostra

DEFENSEM-LA!

25
Multireferèndum

maig

LLEIDA
en defensa dels Serveis Públics ASSEMBLEA

L’ Assemblea en Defensa dels Serveis Públics  és una plataforma 
ciutadana, formada per quinze entitats, col·lectius i persones a títol individual 

que defensem la propietat pública dels serveis municipals. L’ADSP neix al 
mes de gener, en el marc d’una Audiència Pública, en la que es va debatre la 

constant privatització dels serveis públics per part de l’Ajuntament de Lleida 
(servei de neteja viària; servei de neteja i manteniment d’edificis, locals i 

intal·lacions; enllumenat públic; renovació de la concessió del servei de trans-
port urbà i del servei d’abastament i sanejament d’aigües)

Entenem que les privatitzacions no son garantia de cohesió social ni 
d’universalitat d’accés als serveis bàsics per a tothom i que, tal com es 

pot comprovar als serveis ja privatitzats, precaritzen a les treballadores i 
treballadors.

Entenem que és la ciutadania qui hem de decidir si cal o no privatitzar 
un servei públic i en aquest sentit vam emplaçar a l’Ajuntament a celebrar 
una consulta ciutadana. A manca de resposta prenem la iniciativa i el dia 25 

de maig organitzarem una consulta en què els lleidatans i lleidatanes podrem 
expresar si volem que el servei d’abastament d’aigua sigui públic o privat. La 
farem en el marc del Multireferèdum, que farà crèixer la democràcia directa i 

de base arreu del país.

Et convidem a participar de l’Assemblea i fer créixer la democràcia a Lleida!

Buscan’s al Twitter (@Serveis_Publics), Facebook, 
al blog : https://serveispublicslleida.wordpress.com/ 

Contactan’s: serveispublicslleida@gmail.com

I pel dia 25 de maig, comptem amb tu!

L’aigua es nostra

DEFENSEM-LA!

25
Multireferèndum

maig



Què és l’Assemblea en Defensa del Serveis Públics 
(ADSP)?

És una plataforma ciutadana, formada per diverses entitats, col·lectius i perso-
nes a títol individual que defensem la p��p����� pú����� ���� ������� ������p���. 
L’ADSP neix al mes de gener, en el marc d’una Audiència Pública, en la que es va 
debatre la constant privatització dels serveis públics per part de l’Ajuntament de 
Lleida. Davant d’aquesta situació l’ADSP:

•	 Defensa el sector públic com a garantia de cohesió social i d’universalitat d’accés 
als serveis bàsics per part de tothom.

•	 Denuncia que la privatització dels serveis per part de les administracions suposa 
un atac a les garanties dels drets socials, un augment de la precarietat laboral 
dels treballadors i les treballadores dels serveis afectats i un malbaratament de 
recursos.

•	 Insta a aturar les externalitzacions i privatitzacions i que es dugui a terme un 
procés de reversió de tots aquells serveis, és a dir, es remunicipalitzin.

Després de l’Audiència Pública vol continuar generant mecanismes populars i partici-
patius que permetin empoderar la ciutadania i caminar cap a un escenari de mobilit-
zació social en defensa dels serveis públics. L’Assemblea ha demanat a l’ajuntament 
que convoqui una consulta popular vinculant, perquè la ciutadania pugui decidir si 
l’aigua ha de continuar en mans privades o ha de tornar a ser propietat municipal. 

L’ Ajuntament no ha mostrat interès en la celebració de la consulta. Davant d’això, 
va decidir tirar-la endavant amb els seus mitjans i organitzar la consulta el proper 25 
de Maig. Tot i que l’Assemblea vol posar el seu focus d’anteció en la municipalització 
de l’aigua, continuarà denunciant les privatitzacions en el seu conjunt i lluitant per la 
defensa dels serveis públics. 

El 25 de maig coincideix la campanya del M�����f��è���� 2014, una consulta 
popular a nivell nacional. En ella, l’ADSP hi inclourà una pregunta sobre el control 
públic de la gestió de l’aigua. 

Perquè a Lleida volem recuperar la gestió del servei 
d’aigües?

Aquest servei es troba gestionat actualment per una unió temporal d’empreses 
(UTE), i  comprèn el manteniment i explotació de l’abastament d’aigua a la ciutat, així 
com la gestió de la depuradora.

L’empresa adjudicatària és “Aigües de Lleida”, una UTE formada per Aqualia, Gestión 
Integral  del Agua, SA i Fomento de Construcciones y Contratas SA que des del 1993 te 

la concessió per aquest servei. A partir de 1996 s’atorga a la mateixa UTE la gestió 
de la  depuradora i  es renova al 2013 per deu anys més. amb un total de 20 anys.

Després d’haver renovat el contracte amb el mateix concessionari i, arran de 
l’increment del cànon d’aigua del 7,2% per part de la Generalitat, l’empresa 
concessionària ha aplicat un desproporcionat increment del 35% en el rebut 
municipal de l’aigua, una pujada que es suma al 35% que ja es va dur a terme 
l’any passat. 

Aquest increment continuat en el preu d’aquest servei bàsic fa evident que amb la 
privatització del servei s’avantposa mantenir el marge de benefici industrial als fins 
socials d’aquest servei, en uns moments especialment difícils per a les economies 
de moltes famílies lleidatanes.

Aquesta situació s’ha acarnissat amb els talls de subministrament que la Paeria 
està permetent per desenes al mes a la nostra ciutat i que contravé el dret fona-
mental a viure amb un mínim d’aigua, reconegut per un dictamen de l’Assemblea 
General de Nacions Unides i recolzat per una recent Resolució del Parlament de 
Catalunya.

Per part dels treballadors i treballadores, s’han succeït les mobilitzacions i vagues 
en els  darrers anys per reclamar un salari digne i flexibilitat dels horaris per fer 
compatible la vida laboral i familiar. Al mateix temps que hi hagut denúncies sindi-
cals per assetjament laboral al personal.

Raons economiques per a  la remunicipalització

L’aigua com a servei bàsic i segons la jurisprudència é� ��� ��x�, �� ��� ����f�. La 
taxa és un tribut i el que es recapta en nom d’aquest concepte ha de ser finalista, 
en contraprestació a la prestació de l’abastament d’aigua.

El pagament de l’aigua es deriva cap a fórmules privades, preus privats, suposada-
ment de lliure establiment. Això té un efecte molt pervers:

• L’ Ajuntament directament —i els ciutadans indirectament— han de pagar el 
benefici de l’empresa concessionària —legítim en una economia de mercat— i, 
a banda, l’Ajuntament també procura obtenir-ne un benefici que és absoluta-
ment il·legal.

A banda l’empresa, per tal de mantenir el seu benefici industrial, redueix al mínim 
les inversions de manteniment o de renovació.

Una qüestió és evident, en una servei públic privatitzat la consecució d’un benefici 
industrial estarà al capdavant de les prioritats.


