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compareixença de les autoritats següents, les quals podran ser complementades amb 
l’assessorament tècnic a què fa esment l’apartat anterior: 

a. Màxims responsables del Departament d’Interior entre 2011 i 2017.
b. Directors Generals de la Policia entre 2011 i 2017.
c. Majors del Mossos d’Esquadra entre 2011 i 2017.
d. Màxims responsables de la Comissaria General d’Informació, de la Comissa-

ria General de Recursos Operatius i de la Divisió d’Afers Interns entre 2011 i 2017.
e. Màxims responsables del Departament de la Presidència entre 2011 i 2017 en 

l’àmbit de les telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisen-

da Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, representant 
SP PPC

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 

l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat

252-00014/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en 
alta Ter-Llobregat i les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny de 2015.

Exposició de motius
El passat mes de febrer la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem 

va desestimar el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i va 
confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de juny 
de 2015, que anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abas-
tament d’aigua en alta Ter-Llobregat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha 
re-conegut que la reversió del contracte de concessió tindrà un cost directe estimat 
d’uns 300 milions d’euros, si bé la quantitat exacta està pendent de determinar. Res 
no s’ha aclarit en relació als impostos abonats que s’haurien de retornar, ni als 995 
milions d’euros que el 2012 es van apuntar als pressupostos de la Generalitat com 
a ingrés atípic i que després de la reversió del contracte s’haurien de descomptar.

El cost per a la ciutadania serà enorme, però el més greu és que la Generalitat 
va rebre nombrosos advertiments dels òrgans de control i tots ells van ser desoïts.

Per aquests motius, el grup sotasignat presenta la proposta de resolució següent: 

Proposta de resolució
a) Crear una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament 

d’aigua en alta Ter-Llobregat i sobre les conseqüències de la ratificació de la sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de juny de 2015 que anul·la 
aquesta adjudicació.

b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast depurar les responsabi-
litats polítiques oportunes per les conseqüències de la sentència que anul·la l’acord 
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d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llo-
bregat i impulsar reformes per evitar que una situació com aquesta es repeteixi en 
el futur.

c) El contingut bàsic de la comissió d’investigació serà l’obtenció d’informació 
rellevant i la substanciació de compareixences tant dels respon-sables polítics i ad-
ministratius que van participar en la tramitació, com d’aquelles persones que puguin 
contribuir a esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’anàlisi i investigació com 
a mínim de: 

a. Les motivacions dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i 
Coneixement i de qualssevol altres organismes públics implicats que justifiquin la 
decisió de licitació d’aquest contracte.

b. La decisió de la Generalitat de Catalunya de continuar amb la formalització 
del contracte després de la investigació oberta per l’Organisme Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) i la suspensió automàtica sobre el 
procediment que l’inici d’aquesta investigació va comportar.

c. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la decisió de la OARCC 
d’aixecar la suspensió automàtica de l’expedient de contractació pocs dies abans de 
la signatura del contracte, i de dictar la Resolució corresponent just un dia després 
de la signatura del mateix.

d. La decisió de la Generalitat de Catalunya de no paralitzar el contracte quan va 
rebre la Resolució, exactament un dia després de l’inici de la nova gestió, moment 
en què hauria estat molt senzilla de revertir.

e. Els motius que van portar als departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Economia i Coneixement a emetre la Resolució Interpretativa de data 5 de juliol 
de 2013, que establia que en cas d’haver-se d’executar la resolució de l’OARCC li 
seria d’aplicació a aquest supòsit els efectes que el Plec preveu per als casos d’extin-
ció de la relació contractual per resolució del contracte, i l’anàlisi de si aquesta so-
bregarantia no seria contrària a una bona gestió dels interessos públics.

f. Qualsevol altra decisió rellevant per a l’adjudicació del contracte i la seva con-
tinuïtat en el temps tot i les resolucions en contra.

g. Els efectes que la sentència definitiva tindran sobre els pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, sobre la prestació del servei i sobre el preu de l’aigua, entre 
d’altres.

d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Regla-
ment del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques 
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la co-
missió.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2018 al 30.07.2018).
Finiment del termini: 31.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2018.
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