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NOTA DE PREMSA  

“Defensem i seguirem defensant la gestió del servei municipal 
d’aigua a Girona, Salt i Sarrià” 

Girona, 13 de setembre 2017.- Els consellers, exconsellers,  directius i 
el secretari del consell de Girona SA fem pública aquesta nota de premsa 
als mitjans de comunicació en resposta a les diverses informacions 
publicades en relació a les nostres persones. Volem fer els següents 
aclariments: 

1.- El Servei Municipal d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià  de Ter ha estat 
gestionat ininterrompudament per la companyia –Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter S.A (AGISSA)- des de l’any 1992. AGISSA és una societat 
mixta presidida durant tots aquests anys per més d’una desena d’alcaldes 
dels ajuntaments de les tres ciutats i de diferents opcions polítiques. 
AGISSA età participada pels tres ajuntaments en un 20% i per la companyia 
Girona SA en un 80%. 

La companyia Girona SA va ser escollida l’any 1992 pels tres ajuntaments 
com a soci tecnològic i expert en la gestió del subministrament del servei 
d’aigua. L’any 2013, després de més de vint anys de col·laboració, els 
ajuntaments li van renovar la confiança i  prorrogar el contracte fins l’any 
2020. 

Girona SA està formada actualment per tres companyies de la màxima 
seriositat, expertesa i solvència: Aqualia, Agbar i Caixabank. 

2.- L’any 2012, essent alcalde l’actual president de la Generalitat, i en vista 
a la renovació del contracte del servei d’aigües, el consistori encarrega a la 
consultoria privada Efial un informe perquè emetés una opinió sobre 
determinats aspectes de la gestió d’AGISSA. El document van suscitar cert 
debat entre els grups municipals del govern i de l’oposició en el marc de la 
discussió sobre com havia de ser el sistema de gestió del servei. En aquest 
context, un grup de l’oposició municipal al·legant manca d’informació i 
transparència per part del govern municipal va presentar el 2015 una 
denúncia davant la Fiscalia de Girona. 

La Fiscalia va desestimar la majoria dels arguments de la denúncia però va 
sol·licitar al jutge que s’aclarissin determinats aspectes relacionats 
fonamentalment amb  el procediment comptable. Per part del jutjat es van 
fer les oportunes actuacions requerint més informació. Durant les 
actuacions no es van aportar elements probatoris que demostressin 
irregularitats i molt menys il·legalitats. 

3.- Paral·lelament i sense cap relació amb el cas de Girona, en un jutjat d’El 
Vendrell s’estava instruint una causa amb molta repercussió mediàtica i 
política sobre el suposat finançament il·legal d’un partit polític.; conegut 
com el cas conegut del 3%. De resultes de les actuacions de l’esmentat 
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jutjat es va investigar la consultora privada Efial, la mateixa que havia 
contractat l’Ajuntament de Girona i que havia realitzat els informes sobre la 
gestió d’AGISSA. El jutjat d’El Vendrell demana a organismes de l’Estat que 
investigui sobre els contractes que Efial va fer amb administracions 
públiques a les comarques de Girona. 

D’aquestes diligències en referència a Efial, en resulta un informe elaborat 
sense el coneixement de les societats i les persones afectades. El 
document, sobre el qual expressem la nostra total i absoluta disconformitat, 
utilitza certes dades clarament errònies i/o tergiversades. Considerem que 
està dirigit a provocar titulars periodístics i a suscitar polèmiques en l’àmbit 
polític. Aquest informe va ser tramés al Jutjat de Girona el 2017 i aquest va 
decidir citar aquest agost a AGISSA i Girona SA i només als membres 
gironins dels seus consells per tal d’ampliar informació. 

4.- AGISSA és una societat mixta que ha estat presidida per més de deu 
alcaldes de diferents opcions polítiques, que ha estat sota la tutela dels 
serveis jurídics, econòmics i tècnics dels tres ajuntaments, sotmesa 
anualment a auditories externes i fiscalitzada per la Hisenda pública durant 
vint-i-cinc anys. Esdevé inverosímil que s’hi hagi pogut cometre cap 
irregularitat i/o il·legalitat. 

En el transcurs de les pròximes setmanes posarem a disposició de 
l’administració de justícia els pertinents informes tècnics elaborats per 
entitats independents que estem segurs que avalaran la correcció de la 
gestió. 

Tanmateix, en relació a les despeses qüestionades en l’esmentat informe, 
cal senyalar que totes elles es refereixen únicament a la companyia privada 
Girona SA; mai a la societat mixta AGISSA, confusió que cerca provocar 
l’informe. Aquestes despeses de Girona SA s’emmarquen en el camp del 
patrocini cultural, les relacions institucionals, el seguiment de la cultura i les 
tradicions empresarials i laborals que han estat pràctica habitual a la 
majoria de les empreses del nostre país. Òbviament sempre s’han realitzat 
amb total compliment de la legislació vigent i de les obligacions tributàries. 

5.- Lamentem profundament la situació creada de la qual en som totalment 
aliens, que crea confusió entre els ciutadans i posa en qüestió la nostra 
honorabilitat i honestedat. Hem dedicat una part molt important de les 
nostres vides professionals i públiques en participar en la gestió d’un servei 
públic essencial pels nostres conciutadans.  

Els fets i la feina feta avalen la nostra gestió. Girona, Salt i Sarrià de Ter 
disposen d’un servei d’aigua de gran qualitat i a una tarifa pública molt 
ajustada, tal com demostren els estudis realitzats per organismes 
independents  que situen el nostre servei al capdavant dels rànquings en 
quant a qualitat de servei. Igualment, els ciutadans de Girona, Salt i Sarrià 
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disposen d’un servei d’aigua al preu més baix de les quatre capitals 
catalanes i d’altres municipis de Catalunya i de l’Estat. 

La situació creada ens ha sorprès a tots, tant pel que pot significar de 
desprestigi de les nostres ciutats i dels seus representants, així com a nivell 
personal perquè qüestiona la nostra honestedat i honorabilitat.  

Per tal motiu, i de la mà de les autoritats municipals, col·laborarem amb 
totes les instàncies públiques per aclarir el més aviat possible aquesta 
situació i  evitar que derivi en un cas mediàtic que deixi malmès el prestigi 
de les nostres ciutats, dels seus governants i, naturalment,  el nostre. 
Estem tranquils i confiats. No hi ha res mal fet. Defensem i seguirem 
defensant la gestió del servei municipal d’aigua a Girona, Salt i Sarrià. 

 
Tomàs Sobrequés, Manel Serra, Joan de Llobet, Lluís Sibils, Narcís 
Piferrer i Xavier Ballell 


