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A LA MESA DEL PARLAMENT

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, 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 la Comissió que correspongui.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El marc legislatiu establert amb la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (també coneguda com a Llei
Òmnibus) aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 de desembre de 2011 va
comportar l’inici del desmantellament de les institucions públiques d’aigua de
Catalunya, entre d’altres disposicions va determinar la dissolució de l’ens
d’abastament d’aigua Ter Llobregat, incorporant el seu patrimoni al patrimoni
de la Generalitat i subrogant-se en la posició jurídica de l’esmentat Ens
d’abastament d’aigua pel que fa els béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular.
La Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa trencà també
l’esquema de gestió establert l’any 1990, a l’integrar la gestió del servei
d’abastament en alta exclusivament a la Generalitat, en concret a l’ACA, i que
fins al moment realitzava el Consell d’Administració d’ATLL paritari entre
l’administració de la Generalitat i l’administració local.
L’aigua és a Espanya i Catalunya per llei, de titularitat pública, també la Directiva marc de l’aigua defineix perfectament que l’aigua no és un bé comercial
com els altres, sinó un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal.
L’aigua és un dret de les persones i com a tal correspon als poders públics vetllar per la seva conservació i garantir-ne el seu accés.
L’aigua és un bé públic que s’ha de preservar dels riscos de la seva mercantilització, és indispensable fitxar el límit clar entre la gestió que pot ésser encomanada a l’empresa privada i la que s’ha de mantenir potestativament dins la
regulació pública, en tant que servei públic estratègic.
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En data de 14 de febrer de 2012, s´acorda per part del Govern la licitació del
contracte de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat. El
dia 6 de novembre de 2012, es va dictar la resolució de l’òrgan de contractació
d´adjudicació del contracte de concessió a l´empresa Acciona Agua S.A., i el
27 de desembre de 2012 el Govern signa el contracte amb l’empresa concessionària.
Davant de tot aquest procés de licitació, una de les altres empreses que van
presentar-se al concurs va presentar recurs davant de l’Òrgan Administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya que, amb data 2 de gener de 2013. estimà
parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat contra
l´acord d´adjudicació del contracte de gestió del servei de proveïment d'aigua
en alta Ter-Llobregat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el sentit d’excloure l’empresa Acciona del procediment
d’acord.
El 3 de gener de 2013, el Govern de la Generalitat decideix presentar un recurs
per la via contenciós administrativa contra la decisió de l’Òrgan Administratiu
de Recursos Contractuals de Catalunya que recordem està adscrit al departament de Presidència, tot plegat un despropòsit.
A més el consell d’administració d’ATLL va acordar un increment del preu de
l’aigua en alta a tot el territori a que donava servei, i que significava l’equilibri
del compte d’explotació de l’empresa pública.
A la vista de l’informe de l’OARCC que considera que l’adjudicació vulnera el
principi d’igualtat i transparència de la llei de contractes del sector públic.
I perquè considerem que la titularitat del servei de subministrament en alta al
territori de la Regió metropolitana de Barcelona ha de romandre en mans públiques.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar el procés
d’anul•lació de la concessió de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta
Ter-Llobregat i iniciar els tràmits legislatius necessaris per modificar la Llei
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa pel que fa al subministrament d’aigua en alta al territori de la Regió metropolitana de Barcelona, per tal que aquest servei es torni a prestar des d’un
ens públic.
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Palau del Parlament, 4 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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