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Intervención da concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, no pleno 
extraordinario sobre o ciclo integral da auga (24.01.2022) 

 
Vanme permitir que comece a miña intervención sen ocultar e recoñecendo que esta semana pasada 
tiña un pouco de confusión sobre qué quería falar hoxe neste Pleno Extraordinario en canto ao ciclo 
integral da auga: por certo algo xa dabtido ata en 6 ocasións neste salón de plenos e onde este Grupo 
de Goberno nunca ocultou cal era a nosa decisión e o porqué chegamos a esa decisión.  
 
Porque mentras CA publicitaba que todos os grupos da oposición, todos, querían falar e debater sobre 
as diferentes formas de xestión do Ciclo da auga; o PP, que hai uns días sinalaba este Grupo de 
Goberno se botaba nos brazos da esquerda radical para negociar os orzamentos, agora viase metido 
neste “todos os grupos da oposición”, compartindo un espazo ideolóxico que está nas súas antípodas.  
 
Entón, rapidamente se quixo desmarcar e sairon nunha rolda de prensa dicindo que o modelo proposto 
por CA non é o seu modelo que que do que querían falar era de falta de transparencia. En fin… Así se 
escribe a historia.  
 
E o BNG hoxe pide falar de vagar, calma e reflexión para dilucidar por enésima vez a forma de xestión 
deste servizo.  
 
A estratexia dende o inicio ata agora foi alimentar o caldo de cultivo social ata ter un argumento 
presuntamente cidadá. Pero a cidadanía o que quere é que lle solucionemos os problemas, que 
deixemos de falar tanto, e que poñamos solucións. Os veciños e veciñas teñen, neste momento, 
necesidades imperiosas polas múltiples roturas e outras incidencias, ou polo estado das 
canalizacións (algunhas delas, como xa temos dito, de hai máis de 50 anos).  
 
Estas son as cousas que lle preocupan á nosa ciadanía. Que llo pregunten á veciñanza de Vite, ou á 
da zona Vella, ou a do noso rural.  
 
Pero xa temos explicado que isto require, sobre todo, duns recursos financieiros moi importantes.  
 
A nosa rede de abastecemento e saneamento vai requirir dun investimento (vostedes sábeno, porque 
teñen o plan previsto de investimento que hai que facer) inasumbile por parte do Concello, habida conta 
da capacidade de endebedamento e financiación que precisariamos.  
 
Queren que lles lembre anto se investiu nos últimos 8 anos en auga e saneamento? Canto investiu o 
goberno do PP (hoxe falando aquí de transparencia) e o goberno de Compostela Aberta (Hoxe, CA, 
segue a debater a fórmula de xestión do ciclo da auga… Pasaron 4 anos pensando e debatendo, e 
agora aínda queren seguir dalando do tema? Pois investiron arredor de 4 millóns de euros.  
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De verdade vostedes cren que a este ritmo podemos salvar do desastre esa rede obsoleta que vai 
requirir a súa substitución?  Ou que poderemos ampliar a rede de saneamento a aqueles territorios do 
noso rural, non cubertos por este servizo na acutalidade? Ou reforzar os labores de conservación e 
mantemento das infraestruturas que temos e que contan cunha serie de problemáticas asociadas á 
antigüidade das mesmas, tal e como vimos repetindo ao longo destes meses? 
 
De verdade o cren? Cren que o ritmo de investimento pode ser o que se fixo ata o de agora? 

 
E se a única xustificación que teñen é o modelo de Valladolid, cando vostedes queiran podemos 
achegar informes (un deles o do Instituto Coordenadas de Gobernanza e Economía Aplicada) onde a 
municipalización do servizo da auga en Valladolid é un exemplo do número de subcontratacións 
licitadas para a xestión do ciclo integral da auga. Máis da 40 subcontratas. Subcontratación a un gran 
número de empresas privadas para encargarse directamente por exemplo, dunha cousa tan 
aparentemente sinxela como a xestión dos contadores.  
 
De verdade queremos este modelo para o noso concello? Non. E así o ten dito este Grupo de Goberno.  
 
Isto non vai de ideoloxías políticas. Podería pór exemplos de concellos con diferentes siglas políticas 
e que optaron pola xestión indirecta por medio de empresas privadas. Dous deles aquí ven preto: 
Carballo e Ponevedra, que dona Goretti coñece ben, por er moitas veces exemplo de cidade. Estou 
segura que a Sra. Sanmartín informaríase do servizo que se contratou hai 2 ou 3 anos, e seguro que 
o que escoitou ou escoitará non lle vai causar malestar.  
 
TRANSPARENCIA. Pide o PP transparencia. Unha transparencia que este Grupo de Goberno 
practicou incluso antes de ser elixido como goberno pola cidadanía.  
 
1º exercicio de transparencia. Na nosa campaña electoral do 2018. Aí xa comezou a nosa 
transparencia. O  Sr. Alcalde, daquela candidato á alcaldía, non ocultou, máis ben explicou, cal era o 
modelo de xestión do ciclo integral da auga que ía decidir se acadaba a alcaldía.  
E ese foi o compromiso que acadou coa veciñanza. Prestar o servizo de abastecemento, saneamento 
e depuración da auga do xeito máis adecuado ás necesidades das nosas veciñas e veciños.  
 
2º exercicio de transparencia. Tamén dixemos claramente que, aínda non reununciando ao exercico 
dea competencia que temos como Goberno, nós entendiamos que nun tema tan importante plantexado 
a 20/25 anos, era necesario que tódolos grupos municipais dialogaramos, que todos tivésemos 
información; anunciando o alcalde que plantexaría unha Comisión porque lle parecía importante a 
presenza e participación de todos os grupos.  
 
3º exercicio de transparencia. Crease a comisión, sen ocultar que os informes de propostas que se 
elaboren terán un carácter informativo; xa que tal e como se explicou  naquel momento, se a 
responsabilidade é do goberno, terá que ser o goberno o que tome as decisións sen prexuizo de que 
si estas decisións son contrarias do que opine a Comisión, todos e todas teremos que dar as nosas 
explicacións e asumir a nosa responsabilidade.  
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4º exercicio de transparencia. Transparentamos a nosa opición na forma de xestión deste servizo 
cando presentamos o Plan de Contratación motivando a nosa decisión por unha razón moi claa: doutro 
xeito teríamos que asumir un volume de investimento qeu orzamentariamente é completamente 
inviable.  
 
5º exercicio de transparencia. Convócase, en xullo de 2021, a Comisión da que estou falando; e 
entregáronselle aos grupos 3 documentos, entre eles un estudo encargado á consultora Lagares onde 
se analizan as diferentes formas de xestión do ciclo integral da auga, que conclúe que a modalidade 
de concesión para levar a cabo a xestión do ciclo integral da auga no Concello de Santiago é a máis 
acaída.   
 

 


