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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds 

- Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 

146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 

per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va fer 

pública al DOUE el dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 

4.08.2012 la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la modali-

tat de concessió per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les 

instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que 

comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua a la Re-

gió metropolitana de Barcelona. 

Malgrat els nombrosos pronunciaments, requeriments i recursos en contra 

d’aquest procés  de privatització que van formular moltes administracions lo-

cals, forces polítiques i sindicals, entitats cíviques, socials i de medi ambient, 

el Govern de la Generalitat va mantenir la seva intenció de privatitzar la gestió 

d’aquest servei estratègic  de forma precipitada.  

Així, en un principi, el Govern va anunciar  que  el passat 17 d’octubre de 2012  

s’adjudicaria aquest concurs, al que es van presentar dos grans grups empre-

sarials i financers, un liderat per AGBAR i l’altra per ACCIONA. la licitació 

d’Aigües Ter Llobregat (ATL). No obstant, el 26 d’octubre de 2012, la presi-

dència de la Generalitat va deixar en  evidència a la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat i retardava el procés al·legant que calia una anàlisi completa de 

les dues ofertes presentades per ACCIONA i AGBAR, per finalment, el 6 de no-

vembre, adjudicar la concessió a ACCIONA, la qual cosa va motivar una recció 

virulenta en contra per part d’AGBAR que va formular el recurs especial contra 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_presiona_a_recoder_para_adjudicar_aigues_ter_llobregat_34051.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_frena_la_adjudicacion_de_aigues_ter_llobregat_34394.php
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/privatizacion-gestion-del-agua-2243993
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/privatizacion-gestion-del-agua-2243993
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l’adjudicació  davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Cata-

lunya (OARCC), previst en el text refós,  de legislació de contractes del sector 

públic, RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre quin òrgan, de caràcter uni-

personal, està adscrit al Departament de Presidència. 

Malgrat l’article 45 del referit T.R. de legislació de contractes del sector públic 

estableix de forma expressa i taxativa que una vegada interposat el recurs es-

pecial contra l’adjudicació quedarà en suspens la tramitació de l’expedient, la 

persona que ha estat nomenada, unipersonalment, com a Òrgan Administratiu 

de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) va aixecar la suspensió caute-

lar el 30 de novembre de 2012, al·legant l’existència d’interès públic superior 

però anunciant que el recurs es resoldria en termini molt breu.   

Malgrat aquest advertiment del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals 

de Catalunya (OARCC), el Govern de la Generalitat i molt concretament el De-

partament d’Economia i Finances va forçar que el mateix dia del canvi de Go-

vern, el 28 de desembre de 2012 al matí, es signés el contracte amb ACCIONA 

de forma totalment precipitada per tal d'ingressar els 298’6 milions d’euros 

del primer pagament previst, tot i tenir coneixement que estava pendent la 

resolució del recurs d’AGBAR. 

Exactament tres dies hàbils després d’haver-se signat el contracte de conces-

sió amb ACCIONA, l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalu-

nya (OARCC), adscrit al Departament de Presidència de la Generalitat, dictava 

resolució el dia 3 de gener de 2013 per la qual declarava exclosa l’oferta pre-

sentada per ACCIONA del concurs d'adjudicació ja que va considerar que 

l’oferta tècnica d’ACCIONA incomplia les condicions establertes als plecs del 

concurs pel fet que modificava el calendari d’execució d’obres i posposava les 

inversions exigides, atenent el recurs que hi va presentar Aigües de Barcelona 

(Agbar). Es fa difícil creure que el propi Govern de la Generalitat no conegués 

l’existència d’aquesta resolució que, per força, havia d’estar ja preparada el dia 

28 de desembre de 2012, quan es va signar el contracte.  En el mateix moment 

es procedia a dissoldre l’empresa pública AIGÜES TER LLOBREGAT (ATLL). 

El Govern de la Generalitat ha anunciat que pensava interposar recurs conten-

ciós-administratiu contra el seu propi organisme intern i ha intentat fer creure 

que entretant es resolia el recurs  es continuaria mantenint la gestió del servei 

per part d’ACCIONA. Resulta sorprenent que el Govern no expliqui que l’article 

49 de la referida llei de contractes del sector públic estableix ben clarament el 

caràcter immediatament executiu de les resolucions de l'Òrgan Administratiu 

de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), i els efectes retroactius a 

http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/8387/acciona/endu/aigues/ter/llobregat
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efectes de l’adjudicació de la concessió, sense oblidar les importants conse-

qüències indemnitzatòries tant per l’empresa que ha signat el contacte i pagat 

el cànon –inclosos danys i perjudicis- com per l’empresa recurrent. 

També resulta del tot increïble que el Govern de la Generalitat digui que pensa 

recórrer contra aquesta resolució del seu propi organisme, amagant que el 

mateix article de la llei de contractes diu expressament  que no procedeix la 

revisió d’ofici de les resolucions d’aquest òrgan ni estarà subjecte a la fiscalit-

zació pels òrgans de control intern de les administracions al que es trobi ads-

crit, és a dir en aquest cas el Departament de Presidència de la Generalitat.  

Tot plegat posa de manifest que, tant l’actual com l’anterior Govern de la Ge-

neralitat, han actuat en aquest tema amb greu irresponsabilitat, precipitació, 

vulneració de normes bàsiques administratives,  i en perjudici del patrimoni i 

les finances públiques de la Generalitat. Al que cal afegir la pèrdua del control 

d’una estructura estratègica per Catalunya, com és la xarxa d’abastament 

d’aigua que afecta a la Regió metropolitana de Barcelona i a sis milions 

d’habitants  i que, a més, suposa posar en mans privades un important patri-

moni públic que ha estat pagat per tots els consumidors d’aigua i per moltes 

administracions locals. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Es-

querra Unida i Alternativa presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1) El Parlament de Catalunya reprova l’actuació de l’actual i de l’anterior 

Govern de la Generalitat de Catalunya en tot el procés de concessió per 

a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions 

que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, per haver in-

corregut en una pràctica absolutament irresponsable, precipitada, amb  

vulneració de normes bàsiques administratives,  i en perjudici del patri-

moni i les finances públiques de la Generalitat; així com per haver per-

mès la pèrdua del control públic d’una estructura estratègica per Cata-

lunya, com és la xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la Regió 

metropolitana de Barcelona, pagada per tots els ciutadans i per moltes 

administracions locals. 

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Deixar sense efecte, de forma definitiva, el procés de concessió per a 

la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions 

que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat que com-

prenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua 

que afecta a l’àrea metropolitana de Barcelona, perquè no hi ha cap 

motiu ni tècnic, ni econòmic, ni molt menys ambiental o social per 

seguir amb la seva privatització. 

b) Reconstituir i  mantenir de forma definitiva Aigües Ter – Llobregat 

com a empresa pública, atès que aquesta és una estructura d’Estat 

de la que ja disposa Catalunya i és un recurs estratègic, l'accés a la 

qual és un dret humà fonamental i essencial per a la vida. 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013 

  

Jaume Bosch Mestres Dolors Camats Luis 

Diputat del GP d'ICV-EUiA Portaveu del GP d'ICV-EUiA 

  

David Companyon Costa Hortènsia Grau Juan 
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Diputat del GP d'ICV-EUiA Diputada del GP d'ICV-EUiA 

  

Joan Herrera Torres Laura Massana Mas 

President del GP d'ICV-EUiA Diputada del GP d'ICV-EUiA 

  

Joan Mena Arca Salvador Milà Solsona 

Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA Diputat del GP d'ICV-EUiA 
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Marta Ribas Frias Josep Vendrell Gardeñes 

Diputada del GP d'ICV-EUiA Diputat del GP d'ICV-EUiA 

  

Lorena Vicioso Adrià Marc Vidal Pou 

Diputada del GP d'ICV-EUiA Diputat del GP d'ICV-EUiA 
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Sara Vilà Galan  

Diputada del GP d'ICV-EUiA  

 


