Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Inciativa
Inciativa Ciutadana Europea
Europea”
En Daniel Galvany i Quesada, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporaci
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El 28 de juliol de 2010, l'Assemblea General de l'ONU va reconéixer, mitjançant la seua
Resolució A/RES/64/292, que el dret humà a l'aigua potable i el sanejament era un factor
essencial per a la vida. La resolució demana als països membres i les organitzacions
internacionals el subministrament de recursos econòmics, la creació de capacitats i la
transferència de tecnologia amb la finalitat de garantir l'accés físic i econòmic de tots els ciutadans
a aigua
ua potable segura i neta, i a un sanejament adequat. S'obria les expectatives per a ampliar
l'accés a l'aigua i al sanejament, especialment per a les persones que estan desproveïdes d'estos
serveis: 1 milió de persones sense aigua i 8 milions sense sanejam
sanejament
ent només a Europa. No
obstant això esta expectativa no s'ha fet realitat: la gran majoria dels governs han seguit amb la
inèrcia i les pràctiques anteriors, que no solament no han aconseguit resultats sinó que els han
agreujat. Per açò, cada dia més ciuta
ciutadans
dans europeus estan preocupats per la gestió de l'aigua,
més quan aprofitant l'actual context de crisi econòmica molts governs i institucions europees volen
afavorir els processos de privatització de l'aigua (a l'Estat Espanyol ja aconsegueix al 50%) en
comptes
mptes d'assegurar que siguen gaudits per tots i totes. Amb l'objectiu de garantir este servei a
tots els ciutadans que resideixen a Europa i garantir el futur de les pròximes generacions es llança
la Iniciativa Ciutadana Europea, la primera des de L'engega
L'engegada
da del Tractat de Lisboa, que té els
següents objectius: 1. La garantia d'uns serveis d'aigua i sanejament per a tots els ciutadans en la
Unió Europea. 2. Els drets humans han d'estar per sobre dels interessos comercials, amb el que
no volem la liberalització
ció dels serveis d'aigua. 3. Accés universal a l'aigua i sanejament.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. El Ple de l'Ajuntament s'adhereix a la Iniciativa Ciutadana Europea.
2. Es donarà difusió a l'adhesió a esta campanya i es visibilitzarà de manera clara en
les dependències municipals o altres espais.
3. Es facilitarà un espai en dependències municipals per a la recollida de signatures i
es difondrà este compromís a tota la ciutadania del municipi a través dels canals
comunicatius
icatius de l'ajuntament.
4. Es donarà trasllat de l'adhesió a les organitzacions interessades.
C
Crevillent,
abril de 2013
Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

