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Es constitueix la taula sectorial del cicle integral
de l’aigua, un espai de diàleg per a millorar la
gestió de l’aigua i el sanejament a Catalunya


Aquesta taula agruparà tots els actors implicats en la gestió de
l’aigua com l’administració (l’ACA, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis), les empreses
subministradores (ASAC) i els sindicats UGT i CC.OO



Servirà per abordar problemàtiques i definir les solucions més
adients, a més de poder traslladar propostes a altres entitats

Avui s’ha constituït la taula sectorial del cicle
integral de l’aigua, un espai de diàleg que
s’ha creat amb l’objectiu de donar solucions
als reptes en la gestió de l’aigua, tant en
l’abastament com en el sanejament. Aquesta
taula agrupa a tots els actors implicats en el
cicle de l’aigua, des de les administracions
públiques com l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de
Infografia sobre com es gestiona el cicle de
Municipis
(ACM);
les
empreses
l’aigua.
subministradores de serveis agrupades a
través de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de
Catalunya (ASAC) i els sindicats, representats per UGT i CC.OO.
En la constitució de la taula hi ha participat el director i la gerent de l’ACA, Lluís
Ridao i Anna Seijas; el secretari general adjunt de l’ACM, Sergi Penedès; el
vicepresident de la FMC, David Bote; el president de l’ASAC, Ignacio Escudero;
Alfonso Núñez i Laura Màrquez per part d’UGT i Francesc Garcia i Jordi Oliva en
representació de CCOO.
La taula s’ha constituït amb un doble objectiu consensuat per totes les parts. Per
una banda, es pretén aportar solucions en les matèries de les quals la
competència és directa dels participants, com convenis, adaptacions legislatives
i regulacions laborals i, per l’altra, poder traslladar conclusions de la taula a altres
entitats no vinculades directament a la gestió de l’aigua en qüestions com la
morositat, la pobresa energètica, la vinculació d’increments salarials de les
empreses públiques a la Llei de Pressupostos de l’Estat, entre d’altres.
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L’ACA serà l’ens encarregat de coordinar i centralitzar les propostes objecte de
debat. Es preveu que la propera reunió es dugui a terme durant el mes de febrer
per abordar les matèries concretes.
18 de gener de 2021
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