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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/06/2018 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR SOBRE LA GESTIÓ I ÚS DE L’AIGUA PROVINENT DEL PANTÀ DE
RIUDECANYES I LA SEVA COMUNITAT DE REGANTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Reus té una concessió administrativa de la Comunitat de Regants del Pantà
de Riudecanyes, mitjançant la qual, l’ens pot utilitzar anualment un volum d’aigua fixat per la
comissió de desembassament, ja sigui per ús agrícola com per a ús de boca.
Però com és sabut, aquesta aigua no prové exclusivament dels barrancs ni de la conca
hidrològica que desemboquen a l’emplaçament del pantà de Riudecanyes, també es proveeix
de l’aigua provinent del pantà de Siurana, a través d’un transvasament.
Certament, la primavera d’aquest 2018 ha estat molt plujosa i la majoria dels pantans catalans
es troben amb reserves suficients, en canvi, aquesta realitat varia substancialment a la conca
del Siurana-Riudecanyes i ambdós pantans es troben al 20% de la seva capacitat.
Aquesta realitat, provoca no només que els pobles del Priorat que s’haurien de proveir d’aigua
del riu Siurana no ho puguin fer, sinó també que els pobles del Baix Camp i el Tarragonès que
beuen del pantà de Riudecanyes es puguin trobar amb restriccions. Especialment, els pagesos
que en tenen dret a reg i necessiten aquests recursos hídrics per garantir el desenvolupament
dels seus cultius i la seva activitat professional. Una situació paradoxal, tenint en compte que
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la funció principal del Pantà de Riudecanyes és el proveïment d’aigua de reg.
El fet que la ciutat de Reus haguéssim de renunciar, per obligació o responsabilitat, a una part
de l’aigua que rebem del pantà de Riudecanyes, generaria un augment de tarifa considerable
ja que l’aigua dels aqüífers propis és limitada i l’aigua del CAT té un cost molt més elevat.
Aquesta fet comportaria que, novament, una mala gestió política recauria a les butxaques de
la ciutadania, agreujant situacions de vulnerabilitat ja existents.
Considerem que hi ha moltes alternatives possibles que van més enllà de pujar i baixar tarifes
però exigeixen voluntat i responsabilitat política, hi ha exemples com la Taula del Ter que així
ho demostren. Es poden generar nous ingressos, optimitzar procediments actuals, dur a
terme control sobre la gestió i treballar de forma conjunta amb tot el territori, una
problemàtica que així ho necessita.
Més enllà d’aquesta qüestió central, la gestió de l’aigua que realitza la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes, així com les seves usuàries –ja siguin institucions públiques o
persones físiques o jurídiques privades- presenta un seguit d’interrogants sobre la bona gestió
que es fa d’aquesta.
Entenent que l’Ajuntament de Reus, com a ens que ostenta una concessió administrativa de la
Comunitat de Regants i com a institució que participa dels seus òrgans de govern essent el
màxim accionista així com a institució pública que ha de vetllar pel bé públic i l’interès general,
hauria de prendre un posicionament públic al respecte, i actuar en conseqüència.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua, a crear una taula de negociació, en la qual hi
participin els diferents actors involucrats, per tal d’establir un pla de gestió dels recursos
hídrics del pantà de Riudecanyes i Siurana que segueixi principis de sostenibilitat ambiental i
garanteixi el desenvolupament social i econòmic de les comarques del Priorat, el Baix Camp i
el Tarragonès.
SEGON.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a complir amb la normativa legal vigent, que en
el marc del Pla de Mesures 2016-2021, estableixi de forma urgent i prioritària els cabals
mínims dels riu Siurana que compleixi amb la Directiva europea comunitària.
TERCER.- Iniciar la revisió de tots els títols i drets de d’aigua de titularitat municipal provinents
de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per tal de clarificar quin és el seu ús real
tenint en compte que els drets de reg s’han d’utilitzar per a ús agrícola.
QUART.- Instar a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a revisar i controlar l’ús, i
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també la compravenda, dels drets d’aigua de la pròpia Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes a fi i efecte de garantir el compliment de la normativa i l’ús real per a l’agricultura
i la pagesia.
CINQUÈ.- Impulsar un grup de treball, a nivell municipal, amb la participació de tècnics i
representants de tots els grups municipals per tal de:
•
Avaluar l’impacte tècnic i econòmic sobre una possible renuncia als drets d’aigua
provinents de la Comunitat de Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, tant pel que
fa a la concessió administrativa com pels drets de reg.
•
Iniciar un estudi a fons sobre les possibilitats de promoure un canvi i millora del model
de la gestió municipal referent a l’ús de l’aigua, sobretot analitzant la situació actual i els
possibles escenaris de futur on no es preveu poder garantir el model existent fins ara, evitant
prologar més aquesta situació totalment insostenible.

SIGNATURA
Dia

Mes

Reus 06

Juny

Any
de

2018

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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