
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA 

 

 
SESSIÓ DE DIA 29 DE JUNY DE 2017 

 
 
Els municipis signats manifestem el nostre compromís amb una gestió pública, transparent, 
participativa i sostenible del cicle integral de l’aigua, i ens comprometem a vetllar pels següents 
principis. 
 
Consideram que l’aigua i els  seus ecosistemes associats són bens comuns que han de ser accessibles 
per a tots i no poden ser objecte d’apropiació en benefici d’interessos privats. Tots els bens i recursos 
de la natura formen part del patrimoni natural del planeta i son indispensables pel sosteniment de la 
vida, fet que ens obliga a preservar-los i protegir-los.  
 
El fet de viure a una illa, com Mallorca, ubicada a mes, al mediterrani, ens obliga a ser ben conscients de 
les limitacions en l’abastiment d’aigua i de la necessitat de fer-ne un ús responsable. 
 
En aquest sentit defensem que l’aigua ha de ser gestionada amb criteris de solidaritat, sostenibilitat 
ambiental, cooperació mútua, accés col·lectiu, equitat i control democràtic, garantint sempre el consum 
necessari per tothom.  
 
Assumim plenament que l’abastiment de l’aigua pel consum humà i el sanejament és un dret humà 
que, d’acord amb el cos doctrinal de Nacions Unides, es indispensable per a viure dignament essent 
condició prèvia per a la realització d’altres drets fonamentals. Conseqüentment, l’abastiment ha de ser 
proveït amb caràcter universal, garantint un mínim vital a totes les persones i restant prohibits els talls 
de subministrament per motius econòmics o socials. 
 
Entenem que la gestió dels serveis d’abastiment i sanejament ha d’anar lligada a noves formes de 
control social que garanteixin la transparència, la informació la rendició de comptes i la participació 
ciutadana efectiva.  
 
Conseqüentment, apostem per una gestió pública i responsable del cicle integral de l’aigua i recolzem 
els processos de re- municipalització que s’estan duent a terme arreu i també a Mallorca; sempre 
respectant l’autonomia municipal. 
 
Assumim que les Administracions locals tenen la responsabilitat d’adoptar les decisions oportunes per 
assegurar la sostenibilitat del cicle integral de l’aigua, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua Europea 
i posarem els mitjans adequats per a que així sigui, tot demanant corresponsabilitat a les 
administracions competents supralocals. 
 
L’Ajuntament de Palma recolzam i ens adherim a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l’aigua 
constituïda a Inca el 22 de març del 2017, amb l’objectiu de defensar i aplicar els principis d’aquest 
manifest, establir entre els signats la cooperació tècnica i social per a millorar l’acció de cada localitat, 
així com interaccionar amb una veu comú amb les administracions competents. 
 
Palma, 29 de juny de 2017 
 
 



 

 
 
 
La portaveu del Grup Mpal.      El portaveu del Grup Mpal.       La portaveu del Grup Mpal.   
PSIB-PSOE   MÉS                      PODEM PALMA 
 
 
 
Angélica Pastor Montero             Antoni Noguera Ortega                    Antònia Martín Perdiz  
 
 
 
 
 Grup Mpal.  PP                      El portaveu del Grup Mpal.   
                                                          C’s 
 
 
 
Fernando Rubio Aguiló               Josep Lluís Bauzá Simó 


