
TAUL A DE CONT INGUT

Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
355-00036/12 4

Sessions informatives amb el conseller de Territori i Sostenibilitat acumulades relati-
ves a Aigües Ter Llobregat
355-00037/12 i 355-00038/12 6

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · sèrie C · número 170

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió 4, segona i darrera reunió, dimecres 30 de gener de 2019

Presidència de l’I. Sr. Lucas Silvano Ferro Solé



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 170
30 de gener de 2019

Sessió 4.2 de la CMAS  3 

Sessió 4.2 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS), suspesa el dia 16 de 

gener, es reprèn a les deu del matí i vuit minuts. Presideix Lucas Silvano Ferro Solé, acom-

panyat del vicepresident, David Bertran Román, i de la secretària, Rosa Maria Ibarra Ollé. 

Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Marina Bravo Sobrino i Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Imma Gallardo Barce-

ló, Anna Geli i España, Antoni Morral i Berenguer i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Eva Baró Ramos, Ferran Civit i Martí, Mònica Palacín París, Marc Sanglas i 

Alcantarilla i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

Pere Aragonès i Garcia, acompanyat del director general del Patrimoni de la Generalitat de Ca-

talunya, Francesc Sutrias i Grau, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Valera, 

acompanyat del secretari general, Ferran Falcó i Isern.

El president

Bon dia, diputats i diputades. Reprenem la comissió que es va suspendre el dia 
16 de gener amb motiu de les detencions.

En primer lloc, algun grup parlamentari ha de comunicar alguna substitució? 
(Pausa.) Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; jo mateixa, en substitució de Natàlia Sànchez.

El president

Perfecte. Algun grup més? (Pausa.) Té la paraula.

Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix, en substitució d’Alejandro Fernàndez.

El president

Perfecte. Cap grup més? (Pausa.) Bé, jo cediré... (Veus de fons.) Ah, digui’m.

Marina Bravo Sobrino

Yo únicamente decir que esta comisión no se paró el día 16 por ninguna deten-
ción; se paralizó, pues, porque la mitad de..., los partidos separatistas bloquearon su 
funcionamiento y porque el Govern no tuvo a bien venir, sencillamente.

El president

Perfecto. Muchas gracias.
Sense més, cediré la paraula al vicepresident de la comissió, David Bertran, que 

serà qui la dirigirà, donat que jo intervindré en nom del meu grup.
Moltes gràcies.
(Pausa.)

El vicepresident 

Bé; bon dia a tots. Doncs comencem aquesta sessió de la Comissió de Medi Am-
bient i Sostenibilitat, amb l’únic punt de l’ordre del dia que és la compareixença en 
sessió informativa del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i 
la compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat.
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Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de la 
concessió d’Aigües Ter Llobregat

355-00036/12

Per tant, ara cediré la paraula als consellers, que tenen un temps il·limitat, però, 
bé, normalment és al voltant d’una hora, el temps que tenen per exercir, i procedi-
rem després als posicionaments dels grups parlamentaris.

Tenen la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda  
(Pere Aragonès i Garcia)

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, conseller de Territori, se-
cretari general de Territori, Direcció General de Patrimoni i equip dels departa-
ments de Vicepresidència, Economia i Hisenda, del Departament de Territori, de 
l’ACA i de l’ATL, molt bon dia a tothom.

En primer lloc, em voldria disculpar per no haver-se pogut produir la compa-
reixença en el dia que estava inicialment programada, però estem en una situació 
d’excepcionalitat en aquest país en la que es produeixen detencions sense ordre ju-
dicial, de la qual encara ningú ha assumit cap mena de responsabilitat. Per tant, atès 
que avui es produeix aquesta compareixença i no el dia en què estava previst, per-
metin-me, doncs, que torni a demanar que algú assumeixi responsabilitats per unes 
detencions que sembla que al final ningú va ordenar però que efectivament es van 
produir.

Comparec, doncs, conjuntament amb el conseller Calvet, per donar compte so-
bre la gestió de la recuperació per part de la Generalitat de Catalunya dels actius 
 d’ATLL, concessionària de la Generalitat.

En primer lloc, la tasca que hem estat portant a terme en els darrers mesos dona 
resposta a un mandat parlamentari expressat en la Llei de mesures fiscals i finan-
ceres, la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per l’any 2017.

La necessitat de crear un ens públic d’abastament per la prestació directa d’abas-
tament d’aigua potable a les poblacions deriva, com deia, en primer lloc, de la dispo-
sició addicional sisena de la Llei 5/2017, de 28 de març, que estableix que el Govern, 
en cas que el Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal  Superior 
de Justícia de Catalunya que declara la nul·litat de l’adjudicació del contracte de 
servei, ha de presentar al Parlament la voluntat de recuperar-ne la gestió directa. 
I aquesta disposició ordenava que presentés les iniciatives legislatives pertinents.

El 20 de febrer de 2018, el Tribunal Suprem va confirmar la Sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de juny de 2015, i per la qual, doncs, 
amb aquesta confirmació, s’anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte d’abasta-
ment d’aigua en alta Ter Llobregat.

Per aquesta raó, amb caràcter urgent, un cop recuperat l’autogovern després de 
la suspensió de l’autonomia aplicant un 155 des del nostre punt de vista totalment 
inconstitucional –i que aprofito per dir que més d’un any i mig després d’aquella de-
cisió el Tribunal Constitucional encara no ha fallat ni ha establert doctrina, situant 
en indefensió total les institucions d’autogovern de Catalunya; acabo la nota al peu–, 
un cop recuperat l’autogovern, el 17 de juliol el Govern vam aprovar el Decret llei 
4/2018, pel qual la Generalitat assumeix la gestió directa del servei d’abastament 
d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter Llo-
bregat, de titularitat de la Generalitat, i amb aquest decret llei es crea l’Ens d’Abas-
tament d’Aigua Ter Llobregat, ATL.

La composició d’aquest nou ens és totalment congruent amb el mandat parla-
mentari, per tant, cent per cent públic, integrats els seus òrgans de govern com-
pletament per representants de la Generalitat, concretament els departaments amb 
competències d’aigua, salut, economia i administració local. I també la mateixa es-
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tructura i relacions amb la Generalitat garanteix el control efectiu de l’ens per part 
de la Generalitat de Catalunya.

El nou Ens ATL es configura com una entitat de dret públic de la Generalitat que 
es relaciona amb el departament competent en matèria d’aigua a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Segon missatge. L’aigua és un bé comú que ha de ser gestionat des d’un punt de 
vista públic, perquè és un dret humà i indispensable per una vida digna. No ho diuen 
només les resolucions del Parlament de Catalunya; ho diuen reiteradament les reso-
lucions de l’Assemblea General de Nacions Unides i el Comitè de Nacions Unides 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals. I em puc remetre a resolucions, respecte a 
aquest principi general: de 28 de juliol de 2010, de novembre de 2002.

Per tant, la nova ATL adopta la forma d’entitat de dret públic, controlada per la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, també pel Parlament de Catalunya.

Aquesta entenem que és una fita estratègica per complir els compromisos adqui-
rits amb el Parlament i de gestionar de forma cent per cent pública l’abastament en 
alta d’aigua de 5 milions de persones i cent quaranta municipis.

Amb relació al procés que estem portant a terme amb l’empresa concessionària. 
el Govern té l’obligació de preservar el patrimoni de la Generalitat, perquè d’aquesta 
manera també protegim un servei públic d’interès general. En primer lloc, perquè 
som responsables de legislació en matèria d’aigües de Catalunya, com estableixen 
l’Estatut d’autonomia en l’article 117 i el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre; 
exercim les nostres competències i prestem de manera directa un servei públic d’in-
terès general, com és la producció i subministrament d’aigua potable.

Com deia, una de les primeres mesures del nou Govern de la Generalitat –de 
fet, el mateix dia de l’aixecament del 155– va ser garantir la continuïtat en la pres-
tació del servei del subministrament d’aigua i preservar el patrimoni de la Gene-
ralitat després de la sentència del Tribunal Suprem de febrer de 2018 que anul·lava 
la concessió. I, en aquest sentit, el conseller de Territori va signar una resolució en 
data 4 de juny de 2018 per la qual es mantenia com a gestor Acciona, de forma tem-
poral, i amb les mateixes condicions, atès que la Generalitat no podia assumir-ne 
la gestió de manera immediata i amb els seus propis mitjans. Després vam aprovar 
el decret llei que n’assumeix la gestió directa la Generalitat, crea l’operador públic, 
conté les disposicions adients per assegurar la prestació efectiva i definitiva una ve-
gada liquidat el contracte en data 1 de gener del 2019. El nou ens ha de vetllar pel 
manteniment i conservació de les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament 
i que són propietat de la Generalitat, per tant, també del seu patrimoni.

En el decret també es disposa la subrogació del personal de l’antiga ATLL, que ha 
de permetre la continuïtat en la prestació de servei sense interrupcions –com ha estat. 
El decret també preveu la subrogació per part del nou ens de tots els drets i deures 
d’ATLL derivats d’aquells contractes i compromisos vinculats a la prestació del servei. 

El decret deixa sense efecte l’increment de tarifa aprovat fins que el nou ens no 
n’aprovi una de nova. Dit d’una altra manera: durant el 2018, la tarifa per la presta-
ció del servei d’abastament d’aigua ha sigut la mateixa que es venia satisfent durant 
el 2017. D’aquesta manera també es dona compliment al mandat del Parlament que 
estableix que les iniciatives legislatives que presenti el Govern defineixin aquest ser-
vei d’abastament com un servei que atén un dret humà essencial per la vida que no 
pot ser objecte d’afany de lucre.

En tot aquest procés s’ha fet referència moltes vegades a que hi ha hagut un pro-
cés de privatització. Però nosaltres entenem que no ha estat així, perquè els actius, 
tant durant la concessió com ara, evidentment, continuen sent de titularitat pública. 
Una altra cosa és la titularitat del servei, que ara passem a prestar de forma direc-
ta. Les regles del joc durant tot aquest temps han estat en mans de l’Administració, 
perquè l’empresa concessionària no podia apujar tarifes o realitzar obres sense con-
sentiment de la Generalitat, entre d’altres mesures de control.
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La concessió del servei es va fer en un moment excepcional en què les finances 
de la Generalitat estaven molt deteriorades per la situació de crisi econòmica mun-
dial i per la necessitat de complir amb els objectius de dèficit. A més, l’empresa ges-
tora, ATLL, el 2011 –previ, per tant, a la concessió, de desembre de 2012; quan era 
pública, per tant, l’empresa que prestava directament el servei–, acumulava pèrdues 
milionàries a les quals la Generalitat no podia fer front amb els impostos dels ciuta-
dans, i la situació economicofinancera de l’empresa podia posar en situació de risc la 
qualitat del servei. El Govern de la Generalitat d’aquell moment, any 2012 –abans, 
doncs, del canvi de govern derivat de les eleccions de novembre de 2012–, va decidir 
licitar el contracte de gestió indirecta en règim de concessió de serveis.

Per tant, un cop hi ha hagut el pronunciament judicial que anul·la el contracte de 
concessió, sabem, doncs, que evidentment l’empresa concessionària, exercint el dret 
que li atorga la legislació, ha decidit emprendre diferents accions en l’àmbit judicial 
per defensar el que considera els seus interessos. Nosaltres hem estat defensant els 
interessos de la Generalitat, que són l’interès públic general en aquest àmbit; estem 
governant aquest procés de transició, ho fem amb fortalesa jurídica, amb vocació 
total de servei públic i amb tota la responsabilitat que en la gestió de l’aigua en alta 
al nostre país, en aquest àmbit que afecta l’ATL, que, ho repeteixo, afecta 5 milions 
de persones, cent quaranta municipis, hi hagi continuïtat en el servei, bona presta-
ció del servei i preservar també el patrimoni públic.

Amb permís del president de la comissió, doncs, ara prendria la paraula el conse-
ller de Territori per donar més detalls del que jo he exposat indiciàriament.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé.

Sessions informatives amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
acumulades relatives a Aigües Ter Llobregat

355-00037/12 i 355-00038/12

Doncs, així, té la paraula el conseller.

El conseller de Territori i sostenibilitat (Damià Calvet i Valera)

Moltes gràcies, president. Diputades i diputats, vicepresident, autoritats dels de-
partaments d’Economia i de Territori i Sostenibilitat, sumar-me a les paraules ini-
cials del vicepresident al voltant dels motius de la suspensió de la comissió la set-
mana passada.

I, en tot cas, començar immediatament la part d’explicació que ens correspon en 
aquesta compareixença al Departament de Territori; aquesta compareixença conjun-
ta amb el vicepresident, que, de fet, té un motiu doble. Per una banda, aquesta com-
pareixença que es va acordar al novembre en aquesta Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, i que, en fi, eh?, com sempre he dit, i sempre que hem tingut l’ocasió 
com a govern, i jo particularment com a conseller de Territori i Sostenibilitat, sem-
pre estem disposats a donar aquestes explicacions públiques. En aquest cas concret, 
algunes de les explicacions que els donarem estan encara pendents de resolució de-
finitiva per part dels tribunals i en conseqüència segueixen sense estar tancades, i, 
per tant, és un procés viu.

De tota manera, creiem que podem donar prou explicacions sobre, hi insisteixo, 
aquest doble motiu de la compareixença: en primer lloc, els càlculs econòmics del 
retorn de la concessió d’Aigües Ter Llobregat, i, en segon lloc, la petició d’informa-
ció sobre la reclamació de l’empresa Acciona per la resolució d’aquest contracte. Al 
llarg de la nostra intervenció els exposarem el que la sentència ha confirmat. El Tri-
bunal Suprem..., la sentència que ha confirmat el Tribunal Suprem, que s’ha execu-
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tat, o s’està executant, i que el contracte del 2012 no és convalidable, que és al que 
aspirava l’empresa, i que la liquidació s’està duent a terme.

I, en tercer lloc, també els relatarem que el Decret llei de creació d’Aigües Ter 
Llobregat pública, de l’empresa ATL pública, és correcte, vigent i s’està desplegant 
tal com va acordar aquest Parlament a l’agost; decret llei que va aprovar el Govern i 
que va convalidar aquest Parlament.

Abans de fer totes aquestes explicacions, algunes consideracions. Voldria afir-
mar amb tota rotunditat que de moment els tribunals ens estan donant la raó. A par-
tir de la sentència del 2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
anul·la el contracte i que va esdevenir ferma l’abril del 2018, ATL concessionària 
ha fet,  creiem, un ús absolutament abusiu del dret. I aquesta no és una frase per de-
fensar-nos i prou, sinó que és una afirmació de la qual n’estem absolutament con-
vençuts. Al llarg d’aquesta compareixença, tractarem d’explicar-los que el que s’està 
fent des del Govern de la Generalitat és el correcte i que així ho avalen les resolu-
cions judicials amb les quals ens van responent els tribunals.

Hem executat, en primera instància, el mandat parlamentari, del qual ens en sen-
tim molt satisfets, el de la creació de l’ATL pública. La gestió de l’aigua –la gestió 
de l’aigua– tornarà a ser pública, perquè així ho ha decidit aquesta cambra. Quan 
vam externalitzar la seva gestió, al desembre del 2012, no ho vam fer perquè sí. Em 
permeto recordar-los –de fet, el vicepresident també s’hi ha referit– que la situació 
financera de les arques públiques en aquell moment era la que era: el deute d’Aigües 
Ter Llobregat era de 756 milions, teníem els mercats financers tancats, teníem una 
limitació en el sostre del dèficit, la tarifa de l’aigua estava molt per sota del cost, 
concretament estava a 0,35 euros per metre cúbic; s’havia d’actuar. No sabem què 
haurien fet vostès en aquesta mateixa situació, que era molt i molt complicada, però, 
com els deia, el que va decidir el Govern de la Generalitat en aquell moment va ser 
externalitzar la gestió de l’aigua –la gestió de l’aigua–, perquè, també com ha dit el 
vicepresident, l’aigua sempre ha estat i sempre serà pública.

El compliment del mandat parlamentari comporta, per tant, mitjançant el Decret llei 
4/2018, de 17 de juliol, validat per aquesta cambra, la reversió del model de gestió mit-
jançant la creació de la nova ATL pública. Com he avançat, en paral·lel s’està procedint 
a la liquidació del contracte, derivat de la invalidesa d’aquest, en estricte compliment 
dels pronunciaments judicials i de la normativa de contractes que resulta d’aplicació. 
Amb molta tranquil·litat, amb prudència i, com m’agrada dir, amb fredor burocràtica, 
estem afrontant aquesta liquidació del contracte amb fredor burocràtica. En aquest sen-
tit, seguirem les propostes que ens elevi la comissió de suport a la liquidació. I, pel que 
fa al canvi de model de gestió, establert en el decret llei que els acabo de mencionar, 
estem determinats a que aquesta gestió de l’aigua sigui efectivament pública.

Més enllà de l’assumpte que avui ens porta a comparèixer, volia insistir en el 
compliment del mandat parlamentari de creació de l’ATL pública, que s’està com-
plint; conflueixen en el temps ambdues circumstàncies, però és important que recor-
din que la nova ATL pública, Aigües Ter Llobregat pública, és una realitat, com s’ha 
vist des del juliol, i el seu consell d’administració ja es va constituir a principi del 
mes de desembre. La seva presidenta és la secretària de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, Marta Subirà, que també està present avui en aquests compareixença; hi ha un 
director, que és en Josep..., un director de l’ATL pública, en Josep Andreu Clariana. 
Hem anat informant, com fem sempre, de totes les passes que estem duent a terme.

Estem fent efectiva la sentència del TSJ del 2015, que va esdevenir ferma l’abril. 
M’agradaria recordar que el motiu pel qual cau la concessió és la confusió en una 
resposta entre moltes, res més. El Govern està actuant a partir del que han determi-
nat els tribunals; no ho diem nosaltres, ho diu el Tribunal Suprem, ho diu el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

I també diu que el contracte no és convalidable, malgrat les pretensions de l’em-
presa concessionària, que, com és lògic i lícit, defensa els seus interessos i els dels 
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seus accionistes, però que, al nostre entendre, està, ho he dit abans, abusant del re-
curs, i fins i tot ha arribat a qüestionar l’objectivitat dels membres de la comissió de 
liquidació, la majoria dels quals són empleats públics que estan fent un assessora-
ment, una feina tècnica i jurídica qualificada, i en relació amb els quals Aigües Ter 
Llobregat ha arribat a plantejar de manera velada que es poden enfrontar a accions 
penals. Vull agrair la seva feina, la seva objectivitat i la seva rigorositat.

Que la concessionària es defensi és normal, perquè defensen els seus legítims in-
teressos, però nosaltres, des del Govern, el que hem de fer és defensar els interessos 
de tots els ciutadans, els diners de l’erari públic. 

La comissió de suport a la liquidació, creada per un acord de govern al juliol, ha fet 
i està fent una feina exhaustiva, sistemàtica i rigorosa, i en formen part la unitat central 
del Gabinet Jurídic, del Departament de Presidència; també, lògicament, el Depar-
tament de Vicepresidència i d’Economia, i el de Territori i Sostenibilitat; la mateixa 
Agència Catalana de l’Aigua... I aquesta comissió s’ha reunit en múltiples sessions i ha 
elaborat les propostes de liquidació que a continuació els relacionarem, els explicarem.

Des del Govern hem donat les explicacions, i avui ho tornem a fer. Som un go-
vern transparent, i per aquesta raó totes i cadascuna de les xifres, dels conceptes que 
apareixen a la proposta de liquidació definitiva provisional, tenen les seves raons. 
Les donarem, les detallarem i les justificarem. Ho farem tant el vicepresident com 
jo mateix, però ho farem en nom dels servidors públics que durant mesos han estu-
diat, calculat i formulat el perquè de cadascuna de les dades. I aquesta proposta de 
liquidació, com saben molts de vostès, és absolutament garantista respecte dels inte-
ressos de l’altra part. Com els deia, la proposta de liquidació ha tingut, de moment, 
dues xifres damunt la taula i encara en tindrà una tercera –dues damunt la taula i 
encara en tindrà una tercera.

Avui també els donarem totes les raons de per què ha estat així, per què hi va 
haver una primera xifra, una segona i encara en queda una tercera. Lluny que això 
soni a correcció, a esmena o a error, els he de dir amb tota contundència que no és 
així, que des del primer moment al si de la comissió de liquidació es va parlar d’una 
liquidació definitiva provisional i d’una liquidació definitiva final –liquidació defini-
tiva provisional i liquidació definitiva final– i que òbviament la concessionària podia 
presentar les al·legacions pertinents, com han fet, perquè finalment acabi sorgint la 
darrera xifra, la xifra que respongui a la feina que han desenvolupat durant aquests 
anys, la xifra que correspongui a la que..., a la feina que han desenvolupat durant 
aquests anys, i la xifra, la liquidació que garanteixi la defensa dels diners dels ciuta-
dans, ni un euro més dels que estrictament corresponguin.

I és en aquest moment que vull parlar-los també dels 1.000 milions que dona la 
concessionària, sovint a través dels mitjans de comunicació, com a xifra, i que nosal-
tres, com a govern, no compartim. No els cansaré amb detalls, ja que la sòlida argu-
mentació es troba en els informes jurídics que han estat ja emesos, però els puc avançar 
que els càlculs que ells fan, que l’actual concessionària fa, difereixen diametralment 
dels que fan, dels que fem des de la comissió de liquidació. La xifra abans indicada, 
aquests 1.000 milions, crec que ho compartiran tots els membres d’aquesta comissió, 
és absolutament desproporcionada, i ATLL, Aigües Ter Llobregat, no la pública, sinó 
la concessionària, pretén justificar-la en base a tots els beneficis obtinguts fins l’any 
2018, incloent també el lucre cessant que es derivaria dels quaranta-quatre anys que 
restaven del contracte que ha estat invalidat judicialment. La comissió de liquidació ha 
considerat que no té fonament perquè això suposaria obtenir un guany per uns serveis 
que no s’han donat d’acord amb un contracte que és invàlid des del seu origen.

Tot plegat ens ha portat als tribunals; encara hi som, i crec que no m’equivoco si 
afirmo que hi serem durant un temps. Sense anar més lluny, les darreres setmanes 
hem rebut les al·legacions de l’empresa concessionària; les respondrem i les estima-
rem, o les desestimarem, però, en tot cas, segur que aquest és un tema que quedarà 
judicialitzat durant un temps.
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I a continuació em permeto exposar-los ja, en primer lloc, la liquidació del con-
tracte, i després els efectes econòmics de la liquidació d’aquest mateix contracte. 
Hauré de relacionar dates i xifres; serè exhaustiu, perquè crec que aquesta comissió 
així s’ho mereix i així ho reclama.

Començaré per una primera data, la del 6 de novembre del 2012. La Generalitat 
va adjudicar el contracte administratiu de gestió i prestació del servei públic de pro-
veïment d’aigua en alta Ter-Llobregat, en règim de concessió, a un grup d’empreses 
liderat per Acciona per un període de cinquanta anys. Aquest grup d’empreses van 
haver de constituir una societat anònima, si m’ho permeten, ATLL, per  diferenciar-la 
de l’ATL pública, perquè jo mateix veia que anava dient «ATLL», «ATL pública». 
A partir d’ara diré «ATLL» per referir-me a la concessionària i «ATL» per referir-nos 
a la pública, que ja saben que és la manera correcta d’expressar-se, perquè en català, 
en tot cas, hi ha una doble ela, no una ella; per tant, ATLL.

Aquest grup d’empreses van haver de constituir, deia, una societat anònima per 
dur a terme l’execució material del contracte, societat que va quedar constituïda el 
13 de desembre del 2012 amb un capital social de seixanta mil euros.

L’altre col·lectiu d’empreses que es va presentar a la licitació, liderat per Aigües de 
Barcelona, va presentar davant de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals 
de Catalunya, l’OARCC, un recurs especial en matèria de contractació contra la reso-
lució d’adjudicació, que va ser estimat, excloent l’adjudicatària de la licitació, el 2 de 
gener de 2013, excloent l’adjudicatari de la licitació. Això va ser estimat el 2 de gener 
de 2013. 

Contra la resolució de l’OARCC, la Generalitat i les empreses interessades van 
interposar tres recursos contenciosos administratius davant del TSJ que van ser es-
timats parcialment per tres sentències de 22 de juny de 2015. Aquestes sentències 
recollien que la resposta donada per la Generalitat a una de les més de 240 pregun-
tes formulades pels licitadors en la fase prèvia a la licitació va causar confusió entre 
els concurrents, entre els licitadors.

Contra aquestes tres sentències del TSJ es van interposar recursos de cassació davant 
del Tribunal Suprem que van ser desestimats per la sentència del 20 de febrer de 2018 
i dues del 21 de febrer de 2018, que confirmen les tres sentències d’instància del TSJ.

La sentència dictada en el contenciós iniciat per la Generalitat va esdevenir fer-
ma el 3 d’abril de 2018, com els deia fa un moment, i també ho comentava o ho ex-
posava el vicepresident. I la fermesa de la declaració judicial de nul·litat de l’acord 
d’adjudicació va comportar efectivament la nul·litat del contracte, d’acord amb la 
normativa de contractes del sector públic.

Si tornem per un moment a l’adjudicació, el grup d’empreses encapçalat per 
 Acciona, aquesta, prèviament a la formalització del contracte, va efectuar una amplia-
ció de capital de fins a 30 milions d’euros, amb una prima d’emissió de 120 milions 
d’euros. Així mateix la societat concessionària va subscriure diversos préstecs tant 
amb entitats financeres com amb alguns dels seus propis accionistes amb la finalitat de 
poder disposar dels recursos necessaris per al pagament de la primer quota del cànon 
concessional. Així el 27 de desembre de 2012 ATLL i la Generalitat van formalitzar 
el contracte corresponent i en aquest mateix acte la societat concessionària va pagar 
a la Generalitat aquest primer cànon de 298,65 milions d’euros en concepte d’aquesta 
primera anualitat del cànon, d’acord amb el plec de clàusules del contracte.

Més dates. L’1 de gener del 2013, la societat concessionària va començar a des-
envolupar l’objecte del contracte, és a dir, la gestió, la potabilització i el subminis-
trament d’aigua a les entitats subministradores dels municipis que integren la xarxa, 
Aigües Ter Llobregat, i, per altra banda, l’execució de les obres previstes en el plec 
de clàusules administratives particulars. Per tant, gestió de la xarxa i obres previstes.

El 22 de juny de 2015, el TSJ va dictar la sentència amb la qual va anul·lar l’adju-
dicació del contracte. Aquesta sentència va quedar, hi insisteixo, ratificada pel Tri-
bunal Suprem i va esdevenir ferma el 3 d’abril de 2018.
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Com a conseqüència d’aquesta darrera sentència, i un cop guanyada la fermesa, 
per mandat legal, com es fa constar en la resolució dictada en execució de sentèn-
cia per l’òrgan de contractació el 4 de juny de 2018, el contracte va entrar en fase 
de liquidació, el que comporta que es va haver d’iniciar el procediment per dur a 
terme la seva, evidentment, liquidació econòmica. La finalització de la prestació 
material de l’objecte de contracte es produïa, per tant, el 31 de desembre de 2018.

Per raons d’interès general i a fi d’evitar un greu trastorn al servei públic en 
aquesta mateixa resolució del 4 de juny es va disposar, atorgant així un nou títol a 
ATLL, el poder de continuar prestant materialment el servei de manera excepcional 
i transitòria fins que s’adoptessin les mesures urgents per evitar el prejudici en ga-
rantia de subministrament del servei.

Posteriorment el Parlament va convalidar el Decret 4/2018, conforme al qual 
s’acorda que el subministrament d’aigua en alta es presti en règim de gestió directa i 
a través de l’ATL, en aquest cas ja ATL pública, en compliment d’aquest manament 
legal, el qual s’havia de produir, hi insisteixo, el 31 de desembre de 2018.

El passat 6 de novembre de 2018, la comissió de liquidació, formalment la co-
missió de suport a la liquidació, va fixar el resultat de la liquidació definitiva provi-
sional –liquidació definitiva provisional– en dades estimades a 31 de desembre de 
2018 i basant-se en el supòsit de contracte nul de ple dret.

En què es basava la Generalitat per parlar de nul·litat de ple dret? La sentèn-
cia del TSJ no va ser explícita en el seu pronunciament inicial, ja que es va referir 
a l’anul·lació de l’acord d’adjudicació, però en els seus fonaments deia que aquesta 
anul·lació abastava tot el procediment de contractació.

Davant del dubte sobre la interpretació del pronunciament judicial, i partint de la 
voluntat de l’Administració de complir la sentència, es van dur a terme anàlisis de 
les tres sentències recaigudes i es va concloure, en base també a l’informe emès pel 
gabinet jurídic central el 31 de juliol de 2018, que la sentència del TSJ, la sentència 
del 2015, es referia a una nul·litat de ple dret del conjunt del procediment de contrac-
tació, el que significa que tant l’acord d’adjudicació com el contracte no poden haver 
produït efectes des del moment inicial.

Tornant a la xifra de la liquidació definitiva provisional, la primera que es va ela-
borar per part de la comissió de liquidació, es va considerar procedent en aplicació 
a la normativa de contractes que exigeix la restitució recíproca de les prestacions, 
reconèixer-li a la societat concessionària tots els costos incorreguts pels conceptes 
següents: la totalitat de les despeses derivades de la prestació material del contracte, 
la totalitat dels imports dels cànons satisfets, el cost de les obres executades, l’interès 
legal sobre l’import pendent de recuperació del cànon inicial i un marge industrial 
del 10 per cent dels costos d’operació per evitar un enriquiment injust de l’Adminis-
tració. Van ser aquests cinc conceptes.

En aquesta liquidació definitiva provisional no es van incloure els costos que, 
malgrat estar intrínsecament vinculats amb el desenvolupament del contracte, no 
són costos de la prestació material de l’objecte del contracte. I d’aquesta manera, 
en aquesta primera liquidació definitiva provisional que els exposo, la comissió de 
liquidació va estimar que, a partir de les dades oficials que consten en els comptes 
anuals, auditats i presentats en el registre mercantil fins a 31 de desembre de 2017, 
i a partir de les dades estimades que hauran de ser concretades quan la societat 
concessionària aporti la totalitat de la documentació oficial i acreditativa pel que 
es refereix a l’exercici 2018 –encara no s’ha fet–, pel que es refereix, hi insisteixo, 
a aquest exercici 2018..., es va estimar que hi havien 874,17 milions d’euros, els 
costos i retribucions a reconèixer, a favor de la societat concessionària.

Pel que fa als ingressos que hauria obtingut la mateixa societat fins a 31 de de-
sembre de 2018, la comissió va estimar-los en 912,6 milions. En conseqüència, el 
resultat de la liquidació definitiva provisional –una resta entre ambdues xifres– va 
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generar un saldo a favor de la Generalitat de 38,43 milions –847 menys els 912; a 
favor de la Generalitat, de 38,43.

Ja ho hem dit, la societat concessionària s’ha oposat des dels seus inicis al pro-
cediment de liquidació; va plantejar un incident d’execució contra la resolució del 
conseller de Territori de 4 de juny de 2018, i, a través de la interlocutòria del TSJ de 
19 de novembre de 2018, la sala contenciosa va desestimar aquest incident d’execu-
ció que havien plantejat, confirmant la resolució del 4 de juny i condemnant a cos-
tes l’ATLL. (Pausa.) És que em passaré de temps, eh?, i he de donar moltes dades. 

La interlocutòria de 19 de novembre de 2018 és molt important, perquè va reco-
nèixer que la Generalitat està executant correctament la sentència... (Veus de fons). 
Molt bé, això és temps que em queda? (Veus de fons.) Fins a molt... Vinga. Doncs 
rebaixaré una miqueta el ritme. Moltes gràcies. (Veus de fons.) Molt bé. 

Aquesta interlocutòria... (Veus de fons.) Bé, a través de la interlocutòria, la sala 
contenciosa administrativa va desestimar l’incident d’execució que havien, confir-
mant la resolució, deia, i condemnant en costes l’ATLL. La interlocutòria del 19 de 
novembre del 2018 és molt important, perquè va reconèixer que la Generalitat està, 
de fet, executant correctament la sentència del TSJ, i rebutja la pràctica totalitat de 
les pretensions formulades; entre d’altres, que es convalidés el contracte de l’any 
2012 i que no s’apliqués el Decret llei 4/2018. Amb tots els respectes a la posició 
processal de l’ATLL, crec que tots coincidiran en la manca de fonament d’aquestes 
pretensions, com encertadament han assenyalat els tribunals. 

No obstant això, arran de la interlocutòria del TSJ de 19 de novembre, que va in-
dicar que no ens trobem davant d’un supòsit de nul·litat de ple dret sinó d’anul·labilitat, 
així com després de la valoració de les al·legacions presentades per la societat con-
cessionària, la comissió de liquidació va portar a terme una nova liquidació definitiva 
provisional. Això ho va fer recentment, però en tot cas a data 31 de desembre de 2018.

Deuen haver escoltat i llegit als mitjans de comunicació que la societat conces-
sionària posa l’accent en el fet que aquesta interlocutòria –important, hi insistei-
xo– va declarar que la causa de la invalidesa no va ser per una nul·litat de ple dret 
sinó per una anul·labilitat. D’entrada, sembla estrany que es proclami com a èxit 
una interlocutòria que desestima la teva pretensió i els condemna en costes. I, per 
tant, benvinguda sigui. A més, el que la societat concessionària ha omès en les se-
ves manifestacions públiques és que la pretensió de convalidació del contracte que 
pretén derivar d’aquesta anul·labilitat ha estat reiteradament rebutjada judicialment. 
Malgrat que la causa de la invalidesa sigui una anul·labilitat en lloc d’una causa de 
nul·litat de ple dret, això no pot suposar en aquest cas que es pugui convalidar el 
contracte, que és l’objecte últim, la pretensió de la concessionària; el contracte és 
invàlid i entra, sense que hi hagi altra opció, en fase de liquidació.

Aquesta mateixa interlocutòria de 19 de novembre de 2018, dictada en execució 
de sentència, també conclou que no s’hagués pogut entendre reprendre el procedi-
ment de contractació, sinó que, en el cas..., hi afegeixo, si no hagués existit el mandat 
parlamentari de recuperació de gestió pública del servei, d’haver volgut mantenir la 
gestió indirecta, s’hauria d’haver aprovat un nou plec de clàusules administratives 
que superés la contradicció que va donar lloc a l’anul·lació de l’adjudicació i s’hauria 
hagut de donar l’opció a tercers a licitar. És a dir, tal com ja va resoldre el TSJ en la 
sentència de juny del 2015, l’abast d’anul·lació de l’acord de l’adjudicació s’ha d’esten-
dre al conjunt del procediment de la contractació. Els efectes de la invalidesa, sigui 
quina en sigui la causa, són d’origen. I no ho diem nosaltres, també ho diu Aigües de 
Barcelona, en l’escrit d’al·legacions, en el seu propi incident d’execució, que va pre-
sentar, en què textualment va dir, tot i que no entenia que era també un supòsit de 
nul·litat de ple dret, «els efectes que es derivarien d’una anul·labilitat serien els de la 
invalidesa del contracte no susceptible de convalidació». Això és realment molt im-
portant per entendre en quin punt estem respecte a la liquidació d’aquest contracte. 
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Així, amb tot aquest context, la nova proposta de liquidació, hi insisteixo, liqui-
dació definitiva provisional, manté els criteris respecte als efectes de la invalidesa 
des de l’inici, si bé, precisa, incorpora alguns conceptes a compensar a la societat 
concessionària per evitar que es considerin un possible..., ho deia al principi, en la 
part més genèrica de la meva intervenció, un enriquiment, un possible enriquiment 
injust de l’Administració. 

La nova proposta de liquidació definitiva considera –dic, hi insisteixo, eh?, li-
quidació definitiva provisional– dos aspectes: la invalidesa del contracte; l’aplicació 
dels efectes de les clàusules del contracte per mandat legal en el període excepcio-
nal i transitori comprès entre el 3 d’abril de 2018 i fins a 31 de desembre de 2018.

Aquest nou escenari va comportar que en la nova liquidació s’incloguessin, per 
tant, nous conceptes a favor de la societat concessionària que van modificar la xi-
fra final, la que tenim en aquests moments sobre la taula, i que són quatre, aquests 
conceptes: en primer lloc, els costos de licitació de l’impost de transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats; en segon lloc, la totalitat de les despeses finan-
ceres incorregudes per la societat concessionària com a conseqüència dels préstecs 
formalitzats amb entitats financeres o amb societats del seu propi grup empresarial; 
en tercer lloc, les despeses de l’impost de societats per l’import que l’Agència Tri-
butària no en faci efectiva la seva devolució a la societat concessionària, i, en darrer 
lloc, el reconeixement de l’estimació del benefici de la concessió, d’acord amb els 
efectes de les clàusules contractuals, per mandat legal, de la normativa de contrac-
tes, per al període excepcional i transitori entre el 3 d’abril de 2018 i fins al 31 de 
desembre de 2018, sota els dos títols que s’acaben d’indicar. 

Tot plegat, una vegada valorats aquests nous aspectes, la comissió va estimar en 
966,47 milions d’euros l’import dels costos i retribucions a reconèixer a favor de la 
societat concessionària, en la nova liquidació definitiva provisional, la segona que 
els he exposat, mentre que l’estimació dels ingressos no experimentava cap mena de 
variació amb relació al primer càlcul. Així doncs, el resultat de la nova liquidació 
definitiva comporta un saldo, en aquest cas a favor de la societat concessionària, de 
53,87 milions d’euros, que sorgeixen de la resta entre els 966, aquesta nova xifra, i 
la que es repeteix en un i un altre càlcul, els 912,6.

Lògicament, una vegada finalitzada la prestació material del servei, que s’ha 
produït a 31 de desembre de 2018, i un cop la societat concessionària faci arribar la 
documentació oficial i acreditativa dels costos i despeses que configuren l’abast de 
la restitució de les prestacions realitzades per la seva part, la comissió de liquidació 
podrà portar a terme la liquidació definitiva final del contracte, basada en els con-
ceptes recollits en aquest segon càlcul si bé efectuada sobre dades reals, ja no esti-
mades, reals i oficials, a 31 de desembre de 2018. 

En aquesta liquidació definitiva final hi haurà, per exemple, els imports de les 
obres executades per la concessionària. Tinguin el compte que en tot moment s’han 
utilitzat les dades comptables de la societat concessionària aprovades i auditades. 
Aquesta circumstància és possible fins a 31 de desembre del 2017, ja m’hi he referit 
abans, perquè del 2018 la concessionària encara no ha presentat els comptes formu-
lats i auditats, lògicament; això és així en tots els casos de qualsevol empresa públi-
ca o privada –en les dates en les que ens trobem, em refereixo. 

Una vegada exposats els detalls sobre la liquidació definitiva del contracte, amb 
aquesta xifra que tenim, de moment, de liquidació definitiva provisional, sobre la 
taula, voldria referir-me també als efectes econòmics de la liquidació del contracte 
sobre els beneficis de la societat concessionària, important per entendre, diguéssim, 
el pes de la seva reclamació.

Fins l’any 2017, la societat concessionària havia obtingut uns beneficis, abans 
d’impostos, de 140,95 milions d’euros, el que li ha suposat una despesa en con-
cepte d’impost de societats de 42,18 milions d’euros. Si el contracte hagués resul-
tat vàlid, s’estima que durant l’any 2018 la societat concessionària hauria obtingut 
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un benefici abans d’impostos de 34,5 milions, el que hagués situat en 175,45 –els 
140,95 fins a 2017 i els 34,5 que estimem– els beneficis, 175,45, abans d’impostos 
obtinguts per la concessionària des de l’inici del contracte i fins a 31 de desembre 
de 2018. 

Sense perjudici de l’import de la liquidació definitiva final, que coneixerem en 
els pròxims mesos, una vegada finalitzada la prestació material del contracte, la 
nova liquidació definitiva provisional suposa situar el volum de beneficis abans d’im-
postos obtingut per la societat concessionària entre 2012 i 2018 en 80,26 milions 
d’euros; benefici que després d’impostos o podria situar-se en 60,20 milions. Això 
implica que els accionistes haurien recuperat íntegrament la inversió realitzada, de 
150 milions d’euros, i que, en els sis anys de durada del contracte, haurien obtingut 
uns guanys després d’impostos d’aquests 60,20 milions d’euros. 

La invalidesa del contracte des del seu inici no permet aquesta situació; la pro-
posta de liquidació del contracte s’ha de cenyir a aquest fet en els termes establerts 
en les resolucions judicials a les que estem donant compliment. 

Fins a 31 de desembre de 2018, la societat concessionària ha distribuït anualment 
als seus accionistes dividends per un import de 107,61 milions d’euros. Així mateix, 
dels 150 milions aportats pels accionistes a la societat concessionària l’any 2012, 
aquesta ja ha retornat 70 milions en concepte de reintegrament de part de la prima 
d’emissió. Aquest retorn es va efectuar els anys 2016, per valor de 40 milions, i el 
2017, per uns altres 30 milions –40 més 30, els 70 als que feia referència–, una vega-
da ja s’havia conegut la sentència del TSJ del 22 de juny de 2015 que posteriorment 
ha ratificat el Suprem el febrer del 2018. 

Un altre dels aspectes que vull que sàpiguen, que volem que coneguin, és que els 
imports reconeguts en concepte de possible cost derivat dels impostos abonats a les 
administracions tributàries es troben condicionats de moment al fet que les respec-
tives administracions tributàries desestimin les liquidacions complementàries de sol-
licitud de devolució que la societat concessionària els adreci a partir de la invalidesa 
del contracte. Si les administracions tributàries retornen els imports rebuts indegu-
dament, l’Administració de la Generalitat no haurà de fer front a aquests imports. 

Exposades totes aquestes explicacions, vull ja anar acabant. I, per fer-ho, vull re-
cordar que tota aquesta situació es dona perquè la situació de les arques de la Gene-
ralitat era, hi insisteixo, la que era; s’havien de pagar nòmines, amb aquells 298,65 
milions que van conformar el primer pagament del cànon de 995,50 milions per ús 
de les instal·lacions i actius vinculats, que eren titularitat de la Generalitat, i fer apunt 
comptable per l’import total..., que permetés apuntar-ho al 2012.

Una contradicció entre una previsió orientativa en el plec de clàusules administrati-
ves particulars i la resposta donada a una –hi insisteixo, una– d’entre més de 240 pre-
guntes sobre aclariments del plec, recollida en un document que, per llei, té naturalesa 
vinculant, va ser la causa, estimada pels tribunals, d’anul·lació de l’acord d’adjudicació.

En aquell moment, ningú emet una resposta sobre una petició d’aclariment d’un 
plec amb la intenció, voluntat o consciència de contradir-lo; és molt diferent ser cau-
sant ineludible d’una situació, que ser-ne culpable. És cert que la Generalitat escriu 
el document, dona la resposta a l’aclariment que genera el conflicte, però no hi ha 
voluntat ni negligència. 

Avui no hi hauria cap necessitat de plantejar-se un canvi de model de gestió del ser-
vei, de gestió directa a indirecta, mitjançant un procediment de contractació, perquè la 
situació econòmica és completament diferent. Tanmateix, com a Govern de la Genera-
litat, som els garants dels diners públics, de defensar els interessos públics i de complir 
el manament que es deriva del Decret llei 4/2018, de manera que el que hem de fer és 
donar compliment al mandat judicial i legal que ordena la liquidació del contracte en 
els termes que contenen les lleis i els procediments judicials que al respecte es dictin.

S’ha fet aquesta proposta de liquidació provisional escrupolosa en defensa de 
l’erari públic, que són diners de tots els contribuents. No es paga res que no s’hagi 
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de pagar, a l’hora de calcular les restitucions recíproques, però tampoc no se’ls nega 
a l’empresa concessionària que hagin prestat un servei, que hagin fet una feina, i, per 
això, se’ls reconeix una compensació del 10 per cent sobre els costos d’explotació.

Tampoc no estem rescatant el servei. Aquí, la societat concessionària està inten-
tant confondre no només l’opinió pública sinó també els tribunals. Fins i tot, estan 
pretenent parlar d’una voluntat confiscadora per part del Govern de la Generalitat 
que és falsa.

Pel que fa al procediment de liquidació del contracte, la societat concessionària 
ha disposat d’un nou termini per formular al·legacions en defensa dels seus drets i 
interessos abans no es dicti la resolució de liquidació definitiva final.

I pel que fa a la prestació del servei per part de la nova ATL, avui és 30 de gener de 
2019 i de nou ens hauria d’estar prestant el servei d’aigua en alta des de fa trenta dies. 
Si no estem complint aquest termini és per respectar escrupolosament el procediment 
de desnonament administratiu que la llei preveu per tal que les administracions pú-
bliques puguin recuperar la possessió dels béns de la seva titularitat davant d’aquells 
que, sense disposar de títol per ocupar-los, es neguen a la seva entrega, tots els drets i 
garanties de la societat concessionària. I, per exemple, malgrat la seva negativa al re-
queriment de les instal·lacions, els hem donat, per part de, en aquest cas, la Direcció 
General de Patrimoni, un nou termini, el termini legal previst per fer al·legacions a la 
incoació del procediment de desnonament administratiu, abans de formular la resolu-
ció definitiva, executiva, de desnonament, atenent, hi insisteixo, a la nova proposta de 
liquidació formulada.

En resum, els tribunals han anul·lat l’acord d’adjudicació i, de retruc, el contracte; 
hi ha una sentència ferma que ha de ser executada, i que, en seu d’execució de sentèn-
cia, ha ratificat que, en cas de voler optar per mantenir una gestió indirecta del servei, 
que no és el cas, caldria que fos aprovat un nou plec de clàusules administratives.

Ara bé, a banda de les sentències judicials que es pronuncien sobre el procés 
de licitació i contractació iniciat el 2012, hi ha un altre mandat que el Govern 
ha de respectar: el mandat parlamentari que es va posar de manifest en la Llei 
5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, i que es deriva de la convalidació parlamentària del Decret llei 4/2018, 
que va acordar que el servei d’abastament d’aigua es prestaria en règim de gestió 
directa. D’aquí, l’ATL pública. 

Així doncs, a mode ja de conclusió, insisteixo en tres idees: la sentència s’ha 
executat correctament i la liquidació s’està duent a terme; el contracte de 2012 no és 
convalidable, i el decret llei de creació de l’ATL pública és correcte, vigent i s’estan 
fent totes les passes que corresponen.

Sabem que no serà un camí fàcil, sabem que la societat concessionària ho recor-
rerà tot als tribunals, però el Govern seguirà responent amb rigor i serietat per de-
fensar els interessos de les catalanes i dels catalans en estricte compliment de la llei.

President, deixaria aquesta primera explicació en aquest punt.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé. I ara, per finalitzar aquesta primera part de les compareixences, el vi-
cepresident tornarà a prendre la paraula. Recordi que li queden uns tretze minuts.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, president. Conseller, secretari general, director general, diputa-
des, diputats, acabo de donar algun detall més d’aquest procés de recuperació dels 
actius, i, doncs, després el president de la comissió ja els donarà l’espai per poder fer 
les preguntes corresponents.

El procés de recuperació dels actius que des del Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda estem portant a terme, coordinant des de la Direcció 
General de Patrimoni, està seguint l’itinerari següent. 
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En primer lloc, el títol jurídic pel qual la societat concessionària tenia adscrits els 
actius per desenvolupar la gestió de la producció i abastament d’aigua, com s’ha dit 
abans, provenia de l’adjudicació del concurs realitzada l’any 2012. Mitjançant aques-
ta concessió, es va atorgar a l’empresa concessionària el dret d’ús sobre 4.452 actius, 
propietat de la Generalitat, amb un valor net de 1.438,8 milions d’euros. Aquest tí-
tol jurídic, que legitimava la prestació de l’esmentat servei, ha decaigut arran de la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia del 2015 i el posterior recurs de cassació 
desestimat pel Tribunal Suprem mitjançant la sentència de febrer de 2018. 

Per tant, és un tribunal de justícia i no la Generalitat qui ha provocat l’anul·lació 
del contracte, la seva liquidació i en conseqüència el legítim i ineludible procés de 
recuperació dels actius que s’està realitzant. Com ha dit el conseller Calvet, en cap 
cas la Generalitat de Catalunya està portant a terme una confiscació de béns, perquè 
són béns que sempre han estat propietat de la Generalitat però que estaven adscrits, 
en el seu ús, a la concessionària. Aquesta concessionària actualment no disposa de 
cap títol jurídic vàlid des que es van dictar les sentències judicials que hem mencio-
nat. Al no disposar de títol jurídic i no gaudir la Generalitat de Catalunya d’aques-
ta possessió de béns, ha estat necessari incoar, un cop s’ha desatès per part de la 
concessionària el requeriment previ que vam efectuar, un expedient. Per tant, hem 
incoat un expedient per recuperar la possessió dels béns immobles a què s’ha fet re-
ferència, d’acord amb la legislació sobre patrimoni de la Generalitat i la legislació 
bàsica en l’àmbit administratiu.

El perímetre d’aquests béns està establert en l’annex del Decret llei de 17 de ju-
liol pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua i es crea el 
nou Ens d’Abastament ATL.

D’acord amb el balanç d’obertura de la nova ATL, a 1 de gener de 2019, el valor 
dels actius no corrents de l’entitat és de 1.077,41 milions d’euros, dels quals 1.037,71 
milions es corresponen amb els actius propietat de la Generalitat; només 37,6 mi-
lions d’aquests actius es corresponen a obres executades per la societat concessionà-
ria durant el període de vigència de la concessió, per tant, només el 3,5 per cent dels 
actius totals de la nova ATL.

La intervenció per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda en el procediment de recuperació dels actius ha estat el següent. A partir de 
la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 4 de juny en què es va pren-
dre coneixement de la fermesa de la sentència, es va establir que el contracte entrava 
en liquidació i es va donar continuïtat al contracte de gestió del servei d’abastament 
d’aigua formalitzat el 27 de desembre de 2012.

A partir d’aquí, en data 21 de desembre de 2018, el mateix conseller de Territori 
va trametre un escrit a ATLL Concessionària mitjançant el qual comunicava a l’em-
presa que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya es posaria 
en contacte amb la societat per articular el procediment que es determinés perquè a 
31 de desembre de 2018 es procedís a la formalització de l’acte de lliurament de la 
possessió dels béns.

Posteriorment, en resposta al recurs presentat per ATLL Concessionària, la sec-
ció cinquena de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
mitjançant la Interlocutòria 359/2018, va establir que no hi havia lloc a cap tipus de 
suspensió a què es referia ATLL Concessionària, que era el que pretenia, per tant, 
cap tipus de suspensió, i ha de lliurar els béns i actius a la Generalitat de Catalunya.

La interlocutòria exposa clarament la improcedència de les mesures cautelars 
que va sol·licitar ATLL Concessionària. I ho llegiré textualment, tal com està la in-
terlocutòria, que està escrita en llengua castellana: «Es ciertamente redundante plan-
tear de nuevo en este momento la conservación del contrato, cuando el auto dictado 
por esta sala y sección el próximo pasado 19 de noviembre ya desestimó el inciden-
te de ejecución promovido por la actora, concluyéndose que la invalidez del acto de 
adjudicación comportaba necesariamente la del propio contrato y que este no podía 
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seguir surtiendo efectos una vez anulado el acto por el que se había seleccionado el 
contratista, ello con independencia de que el concesionario siguiera prestando el ser-
vicio transitoriamente al amparo del artículo 34.3 del texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público.»

En paral·lel, el director general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va re-
querir, mitjançant escrit, el 21 de desembre, el lliurament de la possessió dels béns 
titularitat de la Generalitat; un requeriment que no va ser atès. Es va citar els repre-
sentants de l’empresa el 27 de desembre de 2018 per formalitzar l’acte de lliurament 
i recepció dels béns. Van comparèixer presencialment, però es van negar a signar el 
lliurament de béns. El mateix dia 27 de desembre, ATLL Concessionària va presen-
tar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la protecció 
de drets fonamentals de la persona contra el requeriment de la Direcció General de 
Patrimoni de 21 de desembre de 2018.

Atès que no hi ha hagut lliurament de béns un cop formulat el requeriment, el 2 
de gener es va incoar el procediment de desnonament administratiu, i es disposa d’un 
termini de deu dies, a comptar des del 2 de gener, per tal que ATLL Concessionària 
pugui efectuar al·legacions i aportar documentació que estimi convenient.

Mitjançant escrit, el 16 de gener de 2019, ATLL Concessionària ha presentat 
al·legacions a la incoació del procediment de desnonament i, en paral·lel, va demanar 
la suspensió de la resolució de 21 de desembre que comportava l’obligatorietat de fer 
aquest lliurament de béns a inicis de 2019. Per tant, l’advocat de la Generalitat va 
comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aquest recurs 
presentat per ATLL Concessionària, i s’ha fixat la convocatòria i la vista de les parts 
per resoldre aquestes mesures cautelars, és a dir que no s’hagi de fer el lliurament de 
béns, per al proper 5 de febrer. 

Per tant, hem estimat que el més prudent, des del punt de vista procedimental, i 
atès que això resoldrà ràpidament les mesures cautelars per part del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, és esperar la resolució del procediment judicial abans 
de continuar la tramitació del procediment de desnonament administratiu. Estan, 
doncs, en termini per donar resposta a la resolució, també, paral·lelament, pel que 
fa al procediment administratiu. I en el supòsit que ATLL Concessionària no lliuri 
les instal·lacions i no es pugui assumir el servei, es demanarà l’autorització judicial 
corresponent per recuperar les instal·lacions i el servei d’abastament d’aigua.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, vicepresident i conseller. Donat que no s’ha exhaurit l’hora però 
pràcticament, continuarem mantenint el que és el temps habitual per al posiciona-
ment de cada grup parlamentari, que són deu minuts, recordant que els subgrups 
parlamentaris en tenen la meitat, cinc minuts.

Per tant, ara començaríem amb aquests torns de posicionament, amb el Grup 
Parlamentari de Ciutadans. La seva portaveu, Marina Bravo, té la paraula per deu 
minuts.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, president. Un momento, que organice aquí las notas. (Pausa.) Bien. 
Bueno, como siempre que vienen miembros del Govern a dar explicaciones, a fa-

cilitarnos información, que a veces les es requerida, a veces por motivación propia, 
a esta comisión, pues, en primer lugar agradecerles su visita, pero sin duda estaría 
mucho más agradecida si esta comparecencia se hubiera producido hace quince 
días, cuando escandalosamente nos dejaron aquí tirados esperando a que se pro-
dujera una comparecencia a la que ustedes estaban obligados y a la que todos los 
diputados de esta cámara estábamos obligados a asistir y, sin embargo, ustedes pre-
firieron mandar una cartita y no venir aquí. Bueno, a nosotros, que estábamos aquí 
esperándoles, nos hicieron perder el tiempo, pero a los ciudadanos de Cataluña, con 
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todo este desgobierno, que no es solo con el miércoles pasado, les están haciendo 
perder desde luego mucho tiempo y muchísimas oportunidades.

Lo que sucedió aquí hace quince días, pues, fue lamentable, pero lamentable 
también ha sido la forma en la que se ha gestionado toda esta concesión de ATLL, 
desde sus inicios, desde que se planteó. Sacar a concurso ATLL ya nos pareció en 
su día una mala idea, y así lo manifestamos. La gestión de agua en alta es suficien-
temente importante para que si un día se decide externalizar sea por los motivos 
apropiados, para mejorar el servicio, para conseguir un precio más asequible para 
la ciudadanía, por motivos varios, que puede llegar a haberlos, pero sin embargo 
el Govern de la Generalitat de Catalunya sacó a concurso la concesión del agua en 
alta por nada menos que cincuenta años y lo hizo única y exclusivamente, y así lo 
manifestó en su día, por motivos económicos, única y exclusivamente para tapar un 
agujero que se había producido por la mala gestión. Pues, bien, nosotros creemos 
que ese no puede ser en ningún caso el motivo para externalizar un servicio público 
tan fundamental como es el agua, que podría hacerse, pero por muchos otros mo-
tivos, como bien le digo. El único motivo que tuvieron fue tapar el boquete de su 
mala gestión. 

Como les digo, se podría haber sacado por eficiencia, para facilitar la gestión, 
para mejorar el servicio a los ciudadanos, pero no, únicamente para tapar un agu-
jero. Lo que fue la joya de la corona se entregó, y así se reconoció, lo reconocieron 
los distintos consellers, llegaron a decir que era una pena, que lo lamentaban mucho, 
para tapar los boquetes de la mala gestión, de una mala gestión que había generado 
el Govern del señor Artur Mas en sus cuentas.

ATLL se malvendió sin una visión estratégica de la política del agua, y se hizo 
con tantas prisas y para cuadrar esas maltrechas cuentas, corriendo, antes de un 31 
de diciembre; tenía que ser antes del 31 de diciembre, no se podía aclarar la adjudi-
cación, no se podían corregir todos los errores que hubiera habido, repetir, incluso, 
la licitación, si era necesario; no se podía hacer tanto, porque estaba la maldita fecha 
del 31 de diciembre, y nadie pudo asegurarse de que todo era correcto. Y ahora lo 
estamos pagando. ¿Les suena esto: prisas, un 31 de diciembre...? Es lo mismo que 
nos está ocurriendo ahora; de nuevo, tenemos prisas, corriendo, queremos acabar un 
contrato de mala manera, para cumplir con un 31 de diciembre que nos dicen que es 
por mandato parlamentario. Y, señores, ustedes que se han saltado la Constitución, 
el Estatuto de autonomía, el Reglamento del Parlamento, nos entra la risa cuando 
nos dicen que esto lo están haciendo por mandato parlamentario. Y, por desgracia, 
lo pagaremos todos los ciudadanos; pagaremos cientos de millones de nuestros bol-
sillos, mientras tenemos que aguantar, encima, que nos digan una y otra vez que la 
solución a todos nuestros problemas es que ustedes lo gestionen todo y que la culpa, 
de hecho, de todos los problemas está en Madrid.

Pues, no, señor Aragonès, señor Calvet, ustedes pertenecen a dos partidos que 
llevan gobernando Cataluña cuarenta años, unos años en los que más que gobernar-
la se han creído que era suya, con lemas como «Madrid ens roba», lo recordarán, o 
como «L’Espanya subsidiada viu a costa de la Catalunya productiva». Y no, señores; 
quienes han robado o quienes han vivido a costa de la Cataluña productiva no esta-
ban fuera de aquí.

Pagaremos la chapuza de ATLL, que serán cientos de millones de nuestros bol-
sillos, como ya hemos hecho con Spanair, como ya hemos hecho con rescates de 
concesiones como la C-17, rescates o como le quieran llamar, con el Segarra-Garri-
gues, que hemos pagado casi el 100 por cien de la obra y ni siquiera..., no podemos 
aprovechar la mayor parte, o con la línea 9, donde ya no son cientos, sino miles de 
millones de sobrecoste los que están allí enterrados y todavía ni siquiera tenemos 
el tramo central.

ATLL se licitó con prisas y sin los motivos adecuados, y se vuelve a liquidar 
igual, corriendo, para llegar a un 31 de diciembre, al que se pretende llegar preci-
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samente para tapar todo esto cuanto antes, no por ningún otro motivo. Yo creo que 
algo deberían haber aprendido, porque es que, además, lo de ponerse plazos, pues, 
no es que les esté funcionando normalmente, estos plazos autoimpuestos.

Nos han dado muchos datos, y eso sí que lo agradecemos, sobre la liquidación, 
y la comparecencia, pues, al final, al fin y al cabo, versaba sobre eso, sobre la liqui-
dación, más que sobre el propio contrato, y les agradecemos el esfuerzo y las expli-
caciones, que es verdad que han sido bastante completas.

Yo, sobre eso, también tengo algunas cuestiones. Nos dicen que todos los datos 
son sobre cuentas aprobadas y auditadas, y a 31 de diciembre de 2017, que son las 
que se tienen. Habíamos tenido datos previos sobre valoraciones de esta misma li-
quidación que rondaban los 300 millones, incluso el propio conseller nos había lle-
gado a hablar este mismo año..., y hablo de después de la sentencia, cuando ya se 
conocían más o menos cuáles iban a ser los condicionantes, que hablaban de 300 
millones. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Nos la puede explicar bien?

Porque hablan también un poco como si lo único que no se aceptase es el lucro 
cesante, que es evidente que, bueno, la empresa reclama, tendrán que ir a los tribu-
nales y habrá que ver si ese lucro cesante se tiene que pagar o no en un contrato que 
es anulable; evidentemente, no decimos que se tenga que hacer, pero es que cree-
mos que la diferencia entre una valoración y la otra va mucho más allá del lucro 
cesante, que parece que es lo que querían transmitir, no digo que lo hayan dicho 
expresamente, pero parece que es un poco la idea que querían transmitir, que la di-
ferencia estaba en el lucro cesante.

Luego, quería que nos aclarara esos dos puntos: por qué la diferencia de los 300 
millones y si la diferencia está únicamente en el lucro cesante.

También quería que nos aclarase que esto..., por la explicación de hoy, he enten-
dido que de la primera liquidación a la segunda sí que han tenido en cuenta para la 
liquidación del contrato las cláusulas de liquidación, entiendo, o los condicionantes 
de liquidación como si el contrato hubiera estado en vigor del 3 de abril al 31 de di-
ciembre. No sé si eso lo he entendido así. Entonces, lo que no acabo de entender y me 
gustaría que eso nos lo explicaran también, ¿en base a que se considera que existe un 
contrato entre el 3 de abril y el 31 de diciembre? Y si es en base a algo que se conside-
ran estas condicionantes del contrato, ¿por qué no se considera que hubiera contrato o 
que hubiera que establecer estas condiciones de contrato en el período anterior? Esto 
son dudas que nos surgen de las explicaciones que nos han dado y que nos gustaría 
que quedaran más aclaradas.

Bueno, como les digo, personalmente, creo que en su día esta externalización se 
hizo por unos motivos que no eran los adecuados, y con unas prisas que no eran las 
que tocaba, la adjudicación. Y esta liquidación se está haciendo de la misma forma.

Pero, en cualquier caso, teníamos una sentencia ya de abril, en la que sabíamos 
que este contrato, pues, no podía seguir y no podía ser convalidado. Y, en agosto, en 
la Diputación Permanente, se produjo la convalidación del decreto que imponía la 
creación del ente público para 1 de enero, ya les digo que con unas prisas, un poco, 
para nosotros, innecesarias, más allá del mandato parlamentario, que tenemos mu-
chos que han incumplido, y este quizá podía incumplirse por interés general, no 
como otros que se incumplen por motivos puramente partidistas.

Bueno, mi pregunta, mi última pregunta es si conocíamos la sentencia desde 
abril y teníamos el decreto desde julio, en realidad, el decreto, ¿por qué esperaron 
a noviembre para dar una primera valoración de la liquidación?, ¿han tenido otras 
prioridades en esos meses?

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Ara tindria la paraula el portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Jordi Terrades, per deu minuts. Té la paraula.
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Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Bon dia, consellers. S’ha parlat o han parlat vostès d’excep-
cionalitat, d’assumpció de responsabilitats, de rigor. Sí, parlarem d’això al llarg 
d’aquesta intervenció. També d’una certa sensació de «patada» endavant, que he 
tingut a l’escoltar la seva explicació, i després ho argumentaré.

Senyor Calvet, en la seva compareixença per explicar el seu programa de go-
vern, ara fa pocs mesos, va dir, va afirmar, amb molta contundència, que ells eren 
els continuadors..., o que aquest Govern era el continuador de l’anterior Govern, eh?, 
afirmació de la que no en tinc cap mena de dubte. Per tant, feia referència també al 
Govern dels millors, eh? –se’n recorda?–, que era un govern, en aquell cas, que no hi 
havia Esquerra Republicana, hi havia Convergència, tot i que Esquerra Republicana 
no va dir ni piu en el procés de privatització de la gestió de l’aigua en alta.

El meu grup parlamentari, des del primer moment, es va posicionar en contra 
d’aquesta externalització de la gestió per una empresa privada, en aquest cas, Ac-
ciona: una primera interpel·lació al conseller Recoder el 19 de juliol del 2012; una 
posterior moció que anava en aquest sentit, que no es va votar, perquè, com saben, 
des de l’any 2010, les legislatures duren poquet en aquest Parlament de Catalunya. 
Però jo crec que tot el procés ha demostrat una cosa, des del meu punt de vista, que 
és la ineficàcia de l’Administració pública en les seves mans.

Una primera o una petita dada, eh?, perquè s’ha dit: «No, és que necessitàvem els 
recursos perquè teníem una situació molt complicada.» Sí, certament; l’endeutament 
d’Aigües Ter..., ATL pública, era de 755 milions d’euros, endeutament que, quan es 
va fer l’externalització de la gestió, el Govern de la Generalitat el va assumir tot, eh? 
Quin era el problema? El problema és que teníem un dèficit en la gestió, perquè les 
tarifes estaven per sota del preu de cost.

En la meva interpel·lació al conseller Recoder, li vaig oferir el suport del meu 
grup parlamentari per incrementar aquestes tarifes per aconseguir l’equilibri d’ex-
plotació d’ATL, eh? Tots els experts ens deien que, amb un increment del 56 per 
cent, aproximadament, aconseguíem l’equilibri econòmic; després ens vam trobar 
amb la sorpresa que, per fer més atractiva aquesta externalització, el consell d’admi-
nistració, majoritàriament amb membres seus, doncs, aquest increment el van apujar 
al 70 per cent, incrementant el preu, el preu de l’aigua.

Però és que jo el conseller Mas-Colell l’he escoltat en aquest Parlament dir i de-
fensar sense embuts, des d’un liberalisme rampant, que li respecto absolutament, 
però dir, eh?, que el sector públic no és un bon gestor. Doncs, home, déu-n’hi-do, 
eh?, el que ha passat amb aquesta gestió. Deixin-m’ho afirmar així. Jo crec que aquí 
s’ha comès una «txapussa» important, no? Jo crec que és el major fiasco polític i 
econòmic de la Generalitat de Catalunya: sentència darrere sentència, pel que fa al 
fons de la qüestió, els tribunals de justícia –el TSJ, el Tribunal Suprem– no els han 
donat la raó. I és cert, al final, el Tribunal Suprem va sentenciar que l’adjudicació era 
nul·la o anul·lable, amb la recent sentència del TSJ.

Set anys, consellers, en els que ningú ha assumit cap tipus d’autocrítica, ni s’ha 
assumit cap conseqüència política. Jo crec que ha estat la concessió d’un servei 
públic més gran que s’ha fet a Catalunya amb els resultats i amb els fracassos que 
tots sabem, amb responsables polítics identificats, i que, escolti, com canaris o com 
periquitos, aquí tothom xiula i ningú assumeix cap tipus de responsabilitat. El se-
nyor Mas, el senyor Mas-Colell, el senyor Recoder, el senyor Pau Villòria, el senyor 
Leonard Carcolé, el senyor Joan Pinyol, que és un dels autors de la fórmula polinò-
mica de retribució, que després m’hi referiré, el senyor Santi Vila, el senyor Rull, el 
senyor Joan Compte... Aquí ningú ha assumit cap tipus d’autocrítica respecte al que 
ha passat, no?

La mateixa plica i la mateixa interpretació de la plica, un cúmul de despropòsits. 
La mateixa retribució financera, que no mantenia cap mecanisme... Imagini’s que 
el Tribunal Suprem hagués donat la raó a la Generalitat i a la concessionària i no 
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hagués anul·lat el contracte. La fórmula de retribució d’aquest contracte, en el seus 
 cinquanta anys de durada, no tenia cap clàusula de revisió, i la retribució era, vamos, 
a uns preus que el mercat no els aguanta, eh? Ja els agradaria a tots els concessiona-
ris tenir aquest preu de retribució.

I arribat el punt de la liquidació de la concessió, i a la vista de les decisions i els 
càlculs diferents que hem anat coneixent, i que avui mateix s’hi ha fet referència, i 
aquest tercer..., aquesta liquidació definitiva, final, que tampoc la coneixem..., i no 
ens acabem de fiar de les seves explicacions ni de la seva estratègia jurídica per a 
garantir els interessos públics.

Miri, que la concessionària reclami xifres astronòmiques com s’han reclamat, 
entrava dins dels càlculs, vostès mateixos ho han reconegut; ara, que l’Administra-
ció de la Generalitat vagi donant xifres diferents..., com a mínim al meu grup par-
lamentari i a aquest diputat que els parla el té una mica marejat. I, des de la fredor 
burocràtica a què el conseller feia referència, home, dubtem, eh?, de l’estratègia ju-
rídica i voldrem repassar els números que vostès ens han explicat aquí, també amb 
més fredor, amb més calma, però dubtem de la seva capacitat per resoldre aquest 
conflicte.

El conseller Mas-Colell, en una intervenció parlamentària, va xifrar una possible 
indemnització en 326 milions d’euros. El conseller Aragonès, llavors secretari gene-
ral, va situar la forquilla entre un mínim de 326 i un màxim de 1.150, que, després, 
evidentment, a preguntes dels grups parlamentaris, la va restar fins a 400, perquè 
aquí algú s’havia oblidat de restar el cànon que encara estava pendent de pagar. La 
comissió liquidadora, creada amb posterioritat a la sentència del Suprem..., en tot 
cas, m’estalviaré les xifres per no consumir temps; ens les ha explicat el conseller.

La pregunta és: «Sabem on estem?» Perquè, escolti, les regles del joc les van 
marcar vostès en el plec de clàusules. Estem en una economia de mercat. Dels càl-
culs que nosaltres hem fet, dels 298 milions del cànon inicial, eh?, a nosaltres ens 
consta que –podem estar més o menys equivocats, crec que no del tot, eh?– s’han 
amortitzat en tarifa al voltant d’uns 36 milions d’euros, d’aquest cànon inicial de-
semborsat per l’empresa.

De les inversions que hem pogut rascar a través del portal de Transparència 
–perquè aquesta ha sigut també la gran incògnita, que mai hi ha hagut una transpa-
rència respecte a què és el que s’estava invertint des de l’empresa i a què és el que 
des de l’Administració se’ls estava obligant–, en aquests set anys, si els nostres càl-
culs no són erronis, s’han invertit 37 milions dels quals només se n’han recuperat 
via tarifa..., no arriba a 1 milió. Tot i que creiem que és evident que s’ha de garantir 
que pel contribuent la liquidació d’aquest contracte sigui el menor possible, tenim la 
impressió de que els números no acaben d’estar del tot afinats. 

Una altra pregunta; aquesta dirigida directament al vicepresident i al conseller 
d’Economia. Com desconsolidarem els 1.000 milions de dèficit que al seu dia van 
servir per despalanquejar la signatura del contracte?, perquè això és gairebé un 0,5 
per cent del producte interior brut. I no em responguin amb l’ocurrència que va tenir 
el senyor Calvet, dient que això ja s’ho apuntaria l’Estat, eh?, que hi han unes decla-
racions que van en aquest sentit.

Finalment, els pressupostos de la Generalitat del 2019, si els arriben a presen-
tar, si els presenten, tindran alguna partida per assumir els costos d’anul·lació? 
 Aprovisionaran alguna altra quantitat? Quin ha estat el cost dels procediments judi-
cials que ens han portat fins ara?, primer defensant que la concessió estava ben feta 
i ara el possible..., bé, vostès ho han dit, que això anirà per llarg, perquè ja es veuen 
abocats a un conflicte en els tribunals per acabar de dirimir la liquidació final. Han 
fet alguna provisió en aquest sentit?

I per tant..., i acabo, perquè veig que se m’ha acabat el temps, com he començat, 
no?; desitjo, eh?, i els hi dic sincerament, que el final d’un operació que va significar 
la major privatització feta pel Govern de la Generalitat de Catalunya no acabi amb 
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una nova... –entre cometes–, amb una nova «txapussa» per part de la seva gestió al 
capdavant dels interessos públics, com s’ha demostrat en aquests darrers set anys.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara continuaríem amb la intervenció, per deu minuts també, 
màxim, del representant del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el 
senyor Lucas Silvano. Té la paraula.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Senyors consellers, tenia pensat no fer cap va-
loració política sobre el procés de privatització, perquè estem en compareixences 
sobre la liquidació i estem pendents d’una comissió d’investigació sobre el procés, i 
tenia pensat no fer valoracions polítiques. Però sentint les seves intervencions, sen-
tint-ho molt, no me’n puc estar. Segueixen compareixent vostès aquí justificant el 
procés de privatització per la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya. 
I crec que si som honestos hem de reconèixer que les polítiques d’austeritat i de pri-
vatització de serveis públics no només no han resolt cap dels problemes estructurals 
que la justificaven, com el deute públic, que no ha parat d’incrementar-se, i que des 
de les polítiques d’austeritat hem viscut el major increment de deute públic de la his-
tòria de Catalunya, sinó que a més han sigut brutalment injustes amb el conjunt de 
la ciutadania i han suposat intents de confiscació de drets públics, com el que avui 
ens ocupa, absolutament inassumibles. 

I ara parlaré de les polítiques d’austeritat que van justificar aquesta privatització. 
Però abans m’agradaria fer una altra reflexió. Si és que aquest Govern, i només cal 
sentir-los, no ha recuperat la gestió pública de l’aigua perquè considerés esmenar 
l’acció de privatització del Govern anterior; ho ha fet a contracor. I ho ha fet per 
dues raons fonamentals: primera, perquè el procés de privatització ha sigut una ver-
gonya nacional i un desastre a l’altura del pitjor Govern dels millors de la història, i 
la segona, per conjuntura política, perquè els han obligat, perquè havien de negociar 
pressupostos amb la Candidatura d’Unitat Popular i amb aquesta vergonya nacional 
sobre la taula no s’atrevien a seguir amb el procés de privatització, i han hagut de 
recular, i ho han hagut de fer a contracor.

Però m’agradaria parlar més a fons de les polítiques d’austeritat. Fixin-se, no-
més parlaré de l’impost de successions. La reforma de l’impost de successions del 
president Mas i del Govern dels millors li va costar a les arques públiques de Cata-
lunya 260 milions d’euros. El cànon inicial de privatització d’Aigües Ter Llobregat 
va suposar 298 milions d’euros. El 87 per cent d’aquest cànon és el que vam perdre 
retallant impostos a les classes altes d’aquest país, sense comptar el que hem perdut 
per no reformar l’IRPF a les rendes altes d’aquest país. El que justificava el desastre 
econòmic i financer de la privatització d’Aigües Ter Llobregat eren les bonificacions 
fiscals a les fortunes d’aquest país, i el que vau intentar fer va ser confiscar drets 
públics al conjunt de la ciutadania, com és el dret a l’aigua, via bonificacions a les 
rendes altes d’aquest país. I això ha sigut una vergonya nacional i ha sigut un intent 
de confiscació que hem tingut la sort de que era tan chapucero i que la conjuntu-
ra política us era desfavorable que heu hagut de tirar enrere i heu hagut de recular, 
gràcies a Déu. Perquè, realment, que encara vinguéssiu aquí, set anys després, a 
justificar aquest procés de privatització a mi particularment em fa vergonya, i que 
públicament encara estigueu bloquejant la possibilitat d’una reforma fiscal en aquest 
país a mi em fa vergonya. I veient els resultats econòmics i socials de les polítiques 
d’austeritat que es van engegar fa set anys i veient els resultats sobre els drets públics 
del conjunt de la ciutadania, crec que haurien, vostès, de recapacitar. Però aquesta 
serà l’única valoració política que faré avui.

Vostès tenien la possibilitat d’esmenar l’anterior Govern; no ho han fet. Per tant, 
m’agradaria fer-los només al respecte una sola pregunta: què opinen de l’actitud de 
l’anterior Govern, que de forma il·lícita i il·legítima va intentar garantir a l’empresa 
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privatitzadora que passés el que passés en el Tribunal Superior de Justícia es resti-
tuirien drets superiors als que avui vostès proposen a Aigües Ter Llobregat? Quina 
opinió li mereixen els que van escriure una carta intentant comprometre de forma 
il·lícita i il·legítima el seu Govern, el d’avui, a compensar una empresa privada per 
sobre dels drets que avui vostès proposen? Quina opinió li mereix? Senyor Pere Ara-
gonès, em sembla particularment interessant la seva opinió al respecte.

Després, tenim un problema. L’1 de gener s’havia d’acabar la prestació privada 
del servei; l’1 de gener a les cinc del matí, el senyor Josep Andreu Clariana, direc-
tor de l’ATL, de l’empresa pública, va enviar un correu als treballadors públics dient 
que a partir d’aquell moment estaven sota ordres i sota empara de l’empresa públi-
ca, i el mateix dia a les vuit del vespre, el senyor Alfredo Gutiérrez, director gene-
ral de l’empresa privada, els va dir que no li fessin cas. Què ha passat a dia d’avui? 
Perquè aquí es va anunciar un procés de desnonament administratiu que encara no 
s’ha complert. Què no s’atreveixen a portar els Mossos d’Esquadra, amb Desokupa, 
a l’ATLL? Què només s’hi atreveixen amb ciutadans de peu, a fer aquestes barba-
ritats? Com és que un procés de desnonament administratiu a una gran empresa té 
més garanties que un procés de desnonament a una família en aquest país? Què no 
s’hi atreveixen? Perquè crec que sobre això se n’hauria de parlar.

És a dir, no va suspendre el tribunal les mesures cautelaríssimes que impedien 
un procés de desnonament administratiu? Com és que encara a dia d’avui no s’ha 
resolt aquesta situació? Com és que la Generalitat de Catalunya té la mà més suau 
amb una gran empresa que ha intentat usurpar i que segueix fent-ho avui, amb un 
abús del dret, i amb això estic d’acord amb el conseller, i intenta avui atemptar 
contra els drets d’aquesta Administració? Com és que tenen la mà més suau amb 
aquesta empresa que amb el conjunt de la ciutadania? Jo crec que sobre aquí hi 
hauríem de reflexionar.

I una tercera pregunta: en quina situació es troben avui els treballadors? Perquè 
fa trenta dies que se’ls va comunicar que estaven a càrrec d’una empresa pública; 
l’empresa privada va anunciar que seguiria ingressant les cotitzacions a la seguretat 
social... No sabem si estan en una situació de doble cotització. No sabem qui li està 
abonant les nòmines. No sabem qui s’està ocupant de les seves condicions laborals 
i dels seus horaris de treball. Qui mana des del dia 1 de gener? Manen vostès, com 
van dir, o segueixen deixant que mani l’empresa privada? I quina repercussió tindrà 
això sobre els drets i la situació actual dels treballadors que van prometre subrogar 
i que haurien d’estar sota control públic des del dia 1 de gener? Crec que d’això ens 
hauríem de preocupar. 

Mirin, jo, i m’agradaria dir-ho també, perquè crec que he fet una intervenció 
crítica, estic d’acord amb el criteri jurídic que hem vist als informes de liquidació i 
que segueix el seu Govern; crec que és el més garantista pel conjunt de la ciutada-
nia i crec que això se’ls ha de reconèixer. Però també els demanaria una cosa: que 
sigueu valents i que no permeteu que una empresa privada us «xulegi» a la cara di-
rectament, que sigueu garantistes també amb els treballadors de l’empresa pública 
i que en algun moment pareu aquest ridícul polític de seguir justificant una acció 
política ineficaç econòmicament i injusta pel conjunt de la ciutadania, assumiu que 
hi ha vegades que s’ha de matar el pare i s’ha, un, d’emancipar en la gestió pública, 
i expliquin la veritat; expliquin que el procés de privatització va ser una estafa ma-
nifesta als drets públics de la ciutadania i que el seu Govern té el mandat d’aquest 
Parlament..., perquè els hi recordo..., que això no han mencionat, però els recordo 
que el 2 de març de 2016 es va presentar una proposició de llei per recuperar ATLL 
a mans públiques un cop s’hagués fet la sentència i els seus dos grups parlamentaris, 
llavors units en Junts pel Sí, hi van votar en contra. Jo els hi recordo.

Però estan avui a temps també de reconèixer que allò va ser un error, que l’ac-
tuació del Govern que va privatitzar ATLL va ser injusta, ineficaç i insolidària amb 
el conjunt de la ciutadania, i que vostès tenen el mandat d’aquest Parlament per cor-
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regir-la i que així ho faran. I podrien inclús disculpar-se amb el conjunt de la ciuta-
dania per l’anterior Govern.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula la representant del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Maria Sirvent, 
per cinc minuts. Té la paraula.

Maria Sirvent Escrig

Bé, intentaré parlar igual de ràpid o inclús més ràpid que el conseller, amb la fi-
nalitat de poder condensar la meva intervenció. I dir que estem absolutament d’acord 
amb la intervenció que acaba de fer el representant de Catalunya en Comú. No en-
tenem com pot ser que a dia d’avui vostès, com a representants del Govern, estiguin 
justificant una de les privatitzacions més grans que s’han produït en el país en base 
a una situació concreta de falta de liquiditat per part del Govern, perquè en tot cas 
el que s’ha fet ha sigut atacar els drets de tota la ciutadania. 

I l’error respecte a l’aclariment concret i la incongruència entre els plecs de clàu-
sules administratives i l’aclariment dins dels 240 aclariments és el petit menor detall 
del que hauríem de parlar, si és que parléssim d’aquesta externalització del servei 
per cinquanta anys, amb unes condicions al plec de clàusules que no afavorien els 
drets i necessitats de la ciutadania i que a més a més han comportat uns perjudicis 
brutals per tot el poble de Catalunya.

Aleshores respecte a això tampoc parlarem del nou ens de gestió que s’ha creat, ni 
de quina participació de les treballadores o de la ciutadania hi ha en aquest ens, ni del 
sistema de retribució, ni de si s’està aplicant la Llei d’incompatibilitat d’alts càrrecs 
respecte als càrrecs que estan ocupant determinades persones en el consell d’admi-
nistració o d’altres espais decisoris d’aquest ens públic de gestió.

Per altra banda, alegrar-nos de que s’hagi complert l’acord al que es va arribar 
amb la CUP amb la Llei de mesures fiscals 5/2017. 

I, en segon lloc, preguntar-los sobre quin va ser el destí d’aquest cànon de 298 
milions exactament, perquè nosaltres entenem que s’especificava molt clarament 
que aquest havia de revertir en el mateix servei d’abastament d’aigua en alta i això 
no ha estat així.

Per altra banda, i respecte a la nul·litat i l’anul·labilitat, ens comenten vostès que 
en una interlocutòria de 19 de l’XI del 2018, que entenc, lligant les dues interven-
cions, que és la de la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu, la 
359/2018, es parla d’anul·labilitat i no de nul·litat. Han fet vostès algun recurs al res-
pecte tenint en compte que en un primer moment la sentència de 22 del VII de 2015 
que va esdevenir ferma el 3 del IV del 2018 parlava de nul·litat? 

Per altra banda, i respecte als conceptes –perquè aquesta interlocutòria és impor-
tant a l’hora d’aclarir els conceptes–, vostès ens parlen de que en el primer càlcul de 
la liquidació no definitiva, és a dir, de la liquidació prèvia, van comptar determinats 
conceptes. Els he entès tots excepte l’últim del marge, que suposo que és aquest 10 
per cent sobre els costos d’explotació dels que parlaven. No sé si m’ho podem acla-
rir. Aleshores diuen vostès que en la segona proposta de liquidació, que és la defini-
tiva, però que encara és provisional, hi afegeixen ITP, AJD, despeses financeres dels 
préstecs, impost de societats i benefici de la concessió durant aquest període, del 3 
del IV del 2018 fins al 31 del XII del 2018. 

Entenem que tant ITP com AJD, tenint en compte que s’ha declarat la nul·litat 
del contracte, no és una cosa que hagi d’assumir la Generalitat, perquè en tot cas 
l’impost de transmissió patrimonial, si no hi ha un títol habilitant, tal com comenta-
va el conseller, no entenem per què ha de ser la ciutadania qui ha de pagar aquests 
conceptes si aquest títol habilitant de cessió d’ús no existia i no hi ha hagut tampoc 
cap tipus de transmissió.
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Per altra banda, i respecte a les despeses financeres dels préstecs, entenem que és 
correcte, i l’impost de societats entenem que heu de ser l’Agència Tributària qui l’ha 
d’assumir, i que, per tant, la Generalitat en cap cas, encara que l’Agència Tributària 
respongui negativament a aquesta complementària o com es digui exactament tècni-
cament..., doncs, finalment no, no ho assumirem nosaltres. 

I no sé si ens poden explicar amb més detall encara això del benefici de la con-
cessió del 3 del IV del 2018 fins al 31 del XII del 2018 i si és que és en aquest perío-
de transitori en el que es demana que se segueixi prestant efectivament el servei fins 
que la Generalitat pugui generar aquest nou òrgan de gestió. Però, al final, nosaltres 
el que estàvem esperant era aquesta sentència ferma, que es fa el 3 del IV del 2018, 
i era materialment impossible que es pogués tenir preparat l’expedient previ a la fer-
mesa d’aquesta sentència. 

Després, respecte al procediment de desnonament administratiu, dir que nosal-
tres no estem d’acord amb el criteri que s’ha adoptat respecte a la prudència d’esperar 
a la resolució de les mesures cautelars, que s’acabaran resolent el proper 5 de febrer, i 
entenem que des de ja s’hauria de procedir a iniciar aquest procediment de desnona-
ment administratiu i de, per tant, poder acudir a l’autoritat judicial perquè procedei-
xi, diguem-ne, a la transmissió dels béns a favor de la Generalitat, tenint en compte 
que l’empresa ha desatès el requeriment de lliurament de béns.

I, per últim, nosaltres entenem que haurien de tenir molt més informades les 
treballadores de què està passant, com s’està produint aquest procediment. Sabem 
que és complex a nivell administratiu, però és cert que també cal donar aquesta in-
formació, perquè entenguin que estem parlant d’un procediment on l’empresa s’està 
jugant molts diners, el judicialitzarà fins a l’últim moment, i això provocarà molts 
maldecaps a les treballadores –i ja acabo, president. Aleshores: els explicaran quin 
és el conveni laboral que les empara a dia d’avui?, si tindran la continuïtat de les ma-
teixes condicions laborals?, que nosaltres ja sabem que sí, però cal que ho expliquin, 
perquè hi ha un conveni col·lectiu denunciat. 

I, per altra banda, els explicaran si estan en dos marcs laborals diferents? Quin 
és el marc laboral que se’ls aplica? Per què els estem pagant la seguretat social tant 
a ATLL com a ATL? Qui els pagarà la nòmina de gener? Vostès els donaran un 
certificat perquè puguin acudir en el moment que hagin de fer la seva declaració de 
renda..., per dir-los a les treballadores que qui realment els ha de pagar la seguretat 
social i els ha de pagar la nòmina és l’organisme de gestió d’ATL? I quin dia s’ha 
donat la cessació definitiva del servei per part de l’empresa concessionària, per tant, 
d’ATLL?

I perdó, però és que no... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els 
darrers mots de la intervenció de l’oradora.)

El vicepresident

Gràcies, diputada. Ara continuarem amb el representant del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular, Santiago Rodríguez; té cinc minuts per a desenvolupar el seu 
posicionament.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies, consellers, també, per les explicacions; explicacions 
que hem anat sentint ja periòdicament al llarg dels anys.

A mi em permetran que em remunti una miqueta més enrere, perquè em dona 
la impressió que sobre aquest cas tothom és capaç de pontificar i ningú és capaç 
d’assumir responsabilitats. Si avui estem aquí parlant d’això és gràcies a la gestió 
de la sequera que hi va haver els anys 2007 i 2008 que va fer el Govern de la Gene-
ralitat, un conseller d’Iniciativa per Catalunya i un govern amb el Partit Socialista i 
amb Esquerra Republicana. Fruit de les inversions que es van fer en aquell moment, 
l’endeutament d’ATLL i de l’Agència Catalana de l’Aigua es va disparar enorme-
ment, vora els 1.800 milions d’euros aproximadament. Es va fer un pla econòmic i 
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financer per tal de sanejar ATLL i Agència Catalana de l’Aigua, i el pla econòmic 
i financer es basava en un increment de les tarifes de l’aigua, que no hi va haver 
voluntat política d’aplicar-lo pel cost que això representava per la ciutadania, que 
efectivament havia fet un esforç amb la sequera per tal de reduir el consum d’aigua. 
I això ens va portar a una situació d’ATLL a l’any 2011 extremadament complicada. 
Em remeto a l’informe de la Sindicatura de Comptes emès l’any 2015 que fa refe-
rència a la situació d’ATLL en els anys 2010 i 2011 i que posa en qüestió la viabilitat 
econòmica d’aquesta.

Així, és en el mateix 2011 que es produeix el canvi legislatiu per possibilitar 
l’externalització del servei públic que prestava fins a aquell moment ATLL –que, 
per cert, va ser aprovat amb els vots a favor del Govern de Convergència i Unió, del 
Partit Popular i també d’aquells que sempre s’han oposat a l’externalització d’ATLL 
menys el dia d’aquella votació: el Partit Socialista, que hi va votar a favor.

I a partir d’aquí es produeix l’adjudicació. Amb presses. Finals del 2012, Govern 
en funcions, moltes presses; dos necessitats: liquiditat per poder pagar les nòmines 
dels treballadors públics de la Generalitat, immediatesa; 27 de desembre, amb un 
recurs interposat ja, se signa el contracte. Però també una altra pressa: la d’intentar 
reduir el dèficit, compromís del Govern d’Espanya; els 1.000 milions de l’operació a 
cinquanta anys es poden comptabilitzar íntegrament dintre de l’any 2012. I això és 
el que provoca les presses de l’adjudicació en aquell moment, hi insisteixo, amb un 
govern en funcions.

El dia 2 de gener es veu ja que aquest, el més important contracte d’externalitza-
ció de serveis de la Generalitat de Catalunya, s’allargarà en el temps i serà complex; 
l’organisme de gestió dels recursos contractuals declara que l’adjudicació s’ha fet 
incorrectament, l’endemà de que el nou concessionari pren possessió de les instal·la-
cions i comença a fer-ne l’explotació.

Jo no faré disquisicions, perquè no tinc un apriorisme, sobre si el millor és gestió 
pública o privada. Jo l’únic apriorisme que tinc és que si se’m demostra que la mi-
llor gestió és la pública defensaré la pública i si se’m demostra que és bona la priva-
da defensaré la privada. I vaig defensar, vam defensar la gestió privada en el 2011, 
perquè en aquelles circumstàncies i en aquell moment enteníem que era lo millor 
que podia passar amb ATLL per tal de poder tirar endavant i que no acabés massa 
–massa– malament.

A dia d’avui no se’ns ha demostrat que la gestió pública en aquestes circumstàn-
cies sigui la millor, però m’és igual: a on hem d’arribar ara en aquesta situació és a 
liquidar un contracte de la manera més justa possible. Perquè aquí hi han dos ele-
ments en contraposició, i no predomina l’un sobre l’altre perquè es retroalimenten 
l’un i l’altre: un primer, estem parlant de recursos públics, de recursos de les per-
sones, dels recursos de la gent; dos, també estem parlant del prestigi de la mateixa 
Generalitat i del prestigi de l’Administració que té la responsabilitat de gestionar 
aquests recursos. Perquè sense prestigi el dany que fem al conjunt de la ciutadania 
també és important. I en el moment en què perdem el prestigi també perdem aquest 
valor afegit que té l’Administració per la ciutadania. Per tant, necessitem una admi-
nistració que compleixi amb els seus compromisos.

Faré dos preguntes, que jo crec que són la clau de tot plegat: el contracte ha exis-
tit o no? –el contracte ha existit o no?–, perquè de l’existència... (Pausa.) Sí, vaig 
controlant, president, per si... En un minutet acabo, eh? (Pausa.)

Si ha existit el contracte, lògicament s’ha de liquidar d’una manera; si no ha 
existit s’ha de liquidar d’una altra. I vostès plantegen la liquidació inicial com si el 
contracte no hagués existit, i em temo que el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya els ha dit que sí, que aquest contracte ha existit, i, per tant, la forma de liqui-
dació és diferenta. 

Però n’hi ha una altra, de pregunta, que jo crec que encara és més sagnant: de 
qui és la responsabilitat de que un contracte de cinquanta anys acabi en sis? De qui? 
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D’aquells que han gestionat malament el plec de clàusules i les respostes? A mi em 
dona la impressió que sí. No serà culpa de l’empresa –no serà culpa de l’empresa–; 
serà culpa d’aquell que ha gestionat tot aquest procés d’adjudicació.

I això pot donar lloc a la discussió de si hi han d’haver danys i perjudicis o no, 
però deixem-ho de banda, perquè de lo que reclama l’empresa, una part important 
dels 1.000 milions que reclama l’empresa, 700 milions els podem discutir tot lo que 
vulguem, perquè són danys i perjudicis, són discutibles; portem-ho als tribunals i 
que siguin els tribunals els que decideixin la quantitat de danys i perjudicis. Però la 
liquidació del contracte, no. Simplement fent el compte de la vella –el feia també el 
senyor Terrades més o menys–, 264 milions de cànon pendent d’amortització pels 
cinquanta anys de vida del contracte, 58 milions d’interessos d’aquest cànon pagat 
anticipadament, 37 milions de noves inversions pendents d’amortització... Escolti’m, 
això ens situa molt més propers a allò que reclama l’empresa per la liquidació del 
contracte que a allò que han proposat vostès amb les dues liquidacions, que entenem 
que parteixen de premisses errònies. I, per tant, el resultat al que arriben vostès tam-
bé és erroni. Creiem que aquesta liquidació que vostès van preparar l’han de capgi-
rar de dalt a baix, perquè ens sembla que no correspon al prestigi que crec que, com 
a administració, requereix la Generalitat de Catalunya.

I gràcies, president, per la generositat.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara continuaríem amb el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, amb el Grup Parlamentari Republicà, amb el seu representant 
Marc Sanglas. Té deu minuts de temps.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. En tot cas, saludar el vicepresident i el conseller i tot l’equip, 
tot l’staff tècnic que els acompanya, i agrair-los les seves explicacions, les seves pro-
lixes explicacions, sobre un fet que sense compartir els efectes... I en tot cas voldria 
posar, diguem-ne, alguns elements sobre la taula de manera prèvia, explicar per què 
aquest grup parlamentari no va voler participar la setmana passada en les comis-
sions d’aquest Parlament. Vostès parlaven, diguem-ne, de que hem provocat el mal 
funcionament d’aquest Parlament, i, en tot cas, senyora Bravo, el qui està provocant 
una anormalitat en aquest país, una anormalitat democràtica, són l’Administració 
espanyola en el seu conjunt, a vegades les institucions judicials, a vegades les ins-
titucions governamentals. Però que, en tot cas, algú, i no sabem exactament qui..., 
perquè en tot cas sí que hem demanat explicacions, aquestes explicacions que vostès 
demanen a tot arreu... –o no a tot arreu demanen explicacions–, de per què es pro-
dueix la detenció de ciutadans sense cap criteri judicial, i que, per tant, des d’aquest 
punt de vista això és una anormalitat. 

Una anormalitat com la que viurem els propers dies amb un judici sobre una 
causa que, en tot cas, és inventada, sobre la qual no s’ha pogut demostrar absolu-
tament re, però que la injustícia espanyola segueix «apretant» i segueix intentant 
condemnar uns ciutadans pel sol fet d’haver volgut posar les urnes i perquè tots els 
ciutadans, tots, eh?, i ho repeteixo, tots, tots els ciutadans que viuen en aquest país 
puguin participar i puguin decidir quin n’és el futur. A nosaltres ens sembla que això 
és evident que genera una anormalitat i una disfunció en el funcionament, i per tant 
creiem que teníem tot el dret, tota la necessitat, tota l’obligació de manifestar, de fer 
un gest de protesta des dels diferents àmbits d’aquest Parlament.

Dit això, i en tot cas ens agradaria també fer algunes explicacions o situar una 
mica el debat, perquè veiem que algun grup parlamentari pateix una greu distorsió 
de la realitat pel que fa a la participació d’aquest grup parlamentari en el Govern. 
Senyor Terrades, nosaltres no vam participar en el Govern dels millors, nosaltres 
ens vam oposar, vam criticar, diguem-ne, tot el procés d’externalització d’Aigües Ter 
Llobregat, no com vostès, que es va demostrar que hi havien votat a favor; van votar 
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per fer possible que això tirés endavant. Per tant, senyor Terrades, aclareixi..., i, si 
vol, em remeto a l’hemeroteca i a les transcripcions d’aquests debats parlamentaris 
que s’han produït en aquesta comissió en diferents ocasions, i, per tant, diguem-ne, 
no posi o no negui..., no intenti distorsionar la realitat. Ja tenim un ministre del seu 
grup parlamentari que va distorsionant la realitat, que s’inventa fets que no han exis-
tit; per tant, senyor Terrades, no intenti fer-ho en d’altres àmbits.

En tot cas, i de l’explicació..., se’ns ha explicat o se’ns ha donat compte de en quina 
situació es trobava el país, en quina situació financera es trobava el país en el moment 
que es van dur a terme aquelles operacions. Som conscients de en quin context està-
vem. I, en tot cas, si a algú no li agrada sentir-ho..., però l’ofec econòmic que pateix 
aquest país de manera habitual, tradicional i amb manca de finançament, amb man-
ca d’inversions, no és la cançó de l’enfadós, és la realitat, és simplement objectivar 
el que hi ha. I si volen els recordem que fa poc hem sortit d’un FLA, i que, per tant, 
diguem-ne, l’ocupació econòmica del país està a l’ordre..., de l’alçada. En aquell mo-
ment es van produir elements d’externalització com la que ara ens ha portat a aquesta 
comissió de liquidació, i també hi ha un altre element: Tabasa, que va ser un dels al-
tres actius de què el Govern de la Generalitat va haver de despendre’s, quan enteníem, 
des del nostre punt de vista, que haguéssim hagut d’intentar buscar altres fórmules 
que permetessin que el Govern, el país, no es despatrimonialitzés d’alguns actius que 
eren prou importants i que, en tot cas, estaven generant actius i que generaven també 
rendiments econòmics.

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres ja ens hi vam oposar, vam fer crí-
tica d’aquests elements. Ho vam fer bàsicament perquè enteníem, i en l’àmbit que 
ens porta el tema d’ATLL, que hi havia un patrimoni comú valorat en més de 950 
milions d’euros, uns actius que havien sigut aportats no només pel Govern de la Ge-
neralitat sinó també per molts municipis, i que, per tant, des d’aquest punt de vista, 
ens semblava que era important mantenir-ho, això, sota l’àmbit de la gestió directa.

Enteníem, també, que a través, diguem-ne, d’aquesta concessió es podia produir 
un abús de mercat, perquè l’alta i la baixa quedaven en les mateixes mans. Per això 
ens hi vam oposar. També ens hi vam oposar per la necessitat de les presses, que 
es pot justificar en un tema de tancament de cicles econòmics, però que, en tot cas, 
i veient també la gravetat, l’import de l’operació, i tenint en compte que hi havien 
alguns recursos propis, també, resolts per la mateixa Administració, pels mateixos 
òrgans de l’Administració de la Generalitat, semblava..., un criteri i un exercici de 
prudència feien necessari segurament anar molt amb compte en cadascuna de les 
passes que es feia.

A partir d’aquí, i vist que no ens en vam sortir en aquell moment, des d’aquest 
grup parlamentari vam optar per una solució intermèdia, que va ser, per no agreujar 
més les condicions econòmiques del Govern de la Generalitat, i ja que el tema esta-
va judicialitzat, en comptes de prendre una postura de demanar que es rescindís de 
manera immediata el contracte, vam creure que era més oportú esperar les diferents 
sentències judicials i, a partir de les diferents resolucions judicials, anar cap a allò 
que es va fer. I vull posar en valor que aquest grup parlamentari, des del principi, i 
en els seus primers acords parlamentaris amb altres grups parlamentaris, per fer un 
acord de govern, va posar sobre la taula aquest tema. 

Nosaltres sempre vam manifestar, i així va quedar constatat en algunes resolu-
cions parlamentàries, que en tot cas volíem que s’esperés a la resolució de les dife-
rents sentències judicials que hi havia interposades en aquesta matèria, però que, en 
tot cas, i un cop resoltes aquestes sentències judicials, la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat fos de gestió pública, i així és com és. I, per tant, diguem-ne, des d’aquest punt 
de vista ens n’alegrem. 

Creiem que s’ha de tendir cap aquí, creiem també que per part del Govern de 
la Generalitat s’ha fet un exercici de transparència, i en podem donar fe en aques-
ta cambra parlamentària, quan hem tingut la compareixença de tots els consellers 
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d’Economia i de tots els consellers de Territori que han estat sol·licitats periòdica-
ment. Com vostès saben, en aquest període de set anys, han comparegut en diverses 
ocasions donant compte del que s’estava fent. Agraïm de nou aquesta compareixen-
ça per aclarir-ho i esperem ja que en breu puguem arribar a aquesta liquidació defi-
nitiva final que ens permeti ja posar punt i final a aquest element de gestió i que, per 
tant, donem per tancada ja aquesta carpeta.

No volem deixar..., eh?, i, per tant, també volem reclamar en aquesta comparei-
xença, un dret, el dret a l’aigua. Entenem que el dret a l’aigua és un dret bàsic i és 
un dret universal, i que, per tant, la seva gestió en mans públiques és molt millor 
que no en mans privades. I tampoc no tenim apriorismes, des d’aquest punt de vis-
ta, perquè creiem que en cadascun dels casos cal analitzar si és millor que la gestió 
sigui a través d’una concessió o sigui feta de manera directa. Però en aquest cas, i 
donat el volum de la qüestió i donat l’àmbit d’afectació, sobre més de 5 milions de 
persones, de ciutadans d’aquest país, ens sembla, com sempre hem defensat, que 
la gestió ha de ser d’una forma directa. I, per tant, ens alegrem que hàgim tornat a 
aquest punt de gestió.

I simplement per acabar, la senyora Bravo ens manifestava que no entenia que, ha-
vent-hi hagut les sentències el mes d’abril, s’hagués trigat fins ara a final d’any a deci-
dir la liquidació. Creiem que és per un exercici, diguem-ne, de tancar l’exercici econò-
mic. Creiem que és correcte. I també li voldria recordar que si moltes coses no s’han 
pogut fer en aquest país és perquè hi havia en aplicació una cosa que se’n diu «article 
155», que no ha permès que molta de la gestió ordinària d’aquest país funcionés.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. I ara, per a finalitzar aquest primer torn de posicionament dels 
grups parlamentaris, tindria la paraula el representant del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya Narcís Clara. Té deu minuts.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Vicepresident, conseller, altres membres de l’estructura 
de govern, diputades i diputats, convidats, d’entrada agrair-los les seves  exposicions, 
al vicepresident i al conseller, que han estat molt aclaridores i rigoroses. I afegir a 
la senyora Bravo, simplement: nosaltres no només som uns gestors parlamentaris, 
sinó que cadascun de nosaltres representa una part de la ciutadania, i d’aquí la nos-
tra protesta de fa quinze dies.

L’avaluació d’un subjecte condicionat... Entro en el tema. L’avaluació d’un sub-
jecte condicionat a diverses variables, en aquest cas la decisió de desembre de 2012 
de privatitzar la gestió de l’ATLL, s’ha de realitzar de forma global i prioritzant 
aquelles que es considerin més rellevants. Una mateixa decisió no pot ser bona o 
dolenta en funció del context en què es pren. L’anàlisi de la idoneïtat o la no-conve-
niència depèn d’aquest entorn de referència, no es pot fer aïlladament. 

Quin era aquest context el 2012? L’any 2011, el Govern del PSOE, després de 
no saber valorar la profunditat de la crisi econòmica de 2008 i de comportar-se, 
diguem-ne, de forma naïf, va haver de canviar la seva política econòmica per tran-
quil·litzar els mercats i les autoritats internacionals. El PP va guanyar les eleccions, 
i el nou Govern va apujar els impostos, incomplint de forma flagrant allò que havia 
promès durant la campanya electoral.

Aquests esdeveniments afectaren de ple les finances de la Generalitat de Catalu-
nya. Molt breument: el Govern de l’Estat va reduir la bestreta acordada anteriorment 
en més de 1.500 milions d’euros i no hi hagué cap partida per pagar la disposició 
addicional tercera de l’Estatut. La despesa de la Generalitat es va reduir un 7,6 per 
cent, incrementant la reducció de l’any anterior, que fou d’un 4,4 per cent.

Abans-d’ahir, en la Vint-i-vuitena Jornada Europea organitzada pel Consell Ca-
talà del Moviment Europeu, el senyor Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes 
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de Catalunya, va manifestar: «Aplicant el pressupost europeu, ja tenim els ingres-
sos; ara ja sabem el que podem gastar.» Doncs bé, canviant «europeu» per «català», 
la frase s’aplica perfectament: el Govern ja sabia el que podia gastar, i fer front a les 
urgències financeres es va convertir en la primera prioritat governamental.

Què va decidir, en aquest context, el Govern de Catalunya? En aquestes condi-
cions i circumstàncies, va resoldre prioritzar la preservació de les despeses asso-
ciades a l’estat del benestar, en especial la sanitat i l’ensenyament, ocasionant l’aug-
ment del percentatge de la despesa social, que no pas en termes absoluts.

Una de les mesures per obtenir més efectiu i reduir el dèficit va ser fer la con-
cessió d’Aigües Ter Llobregat, el túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera. Respecte 
a la primera, que tenia un deute d’uns 750 milions d’euros, creat fonamentalment 
per governs anteriors, es van obtenir 300 milions d’euros en efectiu i uns 1.000 mi-
lions a efectes d’ingrés, segons els criteris de comptabilitat nacional, que és el que 
compta a efectes del càlcul del dèficit. És significatiu que aquesta quantitat significa 
només entre un 10 per cent i un 7 per cent, depenent del mètode emprat, del dèficit 
fiscal de Catalunya.

La inversió de la Generalitat va passar dels 6.300 milions d’euros del 2009 als 
2.600 del 2012, una reducció de gairebé el 60 per cent, per finalment aconseguir que 
el dèficit de la Generalitat fos del 2,26 per cent. Sense aquestes mesures d’ingrés i 
de despesa, però, hagués estat del 5,76 per cent.

Aquestes dades no són excepcionals, atès que els valors dels anys 2013 i 2014 
són similars. Fa uns mesos el conseller Calvet va manifestar que l’externalització va 
ser imprescindible per la situació de paràlisi econòmica brutal, i jo sostinc aquestes 
paraules, òbviament. Així mateix, el conseller Rull, a qui vull enviar una salutació 
afectuosa, va expressar en el Parlament: «No s’externalitzà per atzar còsmic, sinó 
perquè la situació financera era molt complicada.» Certament, era inexcusable fer-
ho.

Tots vostès coneixen el que succeí després de l’externalització: l’Òrgan uniper-
sonal Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya va considerar el recurs 
presentat per Agbar, però també acceptà que Acciona, el concessionari Acciona, 
pagués els 300 milions i iniciés la gestió de l’ATLL. El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya va anul·lar l’acord de concessió; el tribunal superior va confirmar 
la sentència, i el mes de juliol de 2018 es va crear l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter 
Llobregat.

D’una banda, a l’Agència Catalana de l’Aigua correspon la planificació, adopció 
de decisions sobre l’origen, assignació i repartiment de recursos hídrics i de control 
i vigilància de les instal·lacions que integren la xarxa. D’altra banda, l’ATL ha de 
produir i distribuir aigua potable sense que es vegi compromesa ni la regularitat ni 
la continuïtat en la prestació del servei.

La decisió presa no era l’única possible; es podia trobar un acord per mantenir 
la situació actual o bé es podia fer una nova concessió, tal com va expressar el vice-
president del Govern.

Quin és el context actual –i ara anem a la segona part de la meva intervenció– 
per argumentar que la creació d’aquest ens públic és la millor decisió, ara, a 2018, no 
llavors, a 2012 –que han passat cinc anys i mig, per cert, no pas set. Hi ha dos mo-
tius principals. Primer, es dona compliment a la disposició addicional sisena, com ja 
s’ha dit, de la Llei 5/2017, del Parlament, on s’afirma la voluntat de recuperar la ges-
tió directa del sistema d’abastament d’aigua Ter Llobregat en considerar que aquest 
tipus de gestió pública és la millor resposta a la satisfacció del dret humà a l’aigua.

Segon, el segon argument, segons el meu parer, potser els semblarà llunyà, però 
jo crec que és molt proper, i és un motiu de futur que no està sotmès, diguéssim, 
com l’anterior, a causes parlamentàries. Un dels reptes més colossals que afronta la 
humanitat és el canvi climàtic, com tots vostès saben. El Parlament de Catalunya 
va ser pioner a l’Estat espanyol en aprovar una llei sobre aquest subjecte. L’aigua hi 



DSPC-C 170
30 de gener de 2019

Sessió 4.2 de la CMAS  30

ocupa un espai primordial, atès que l’escalfament global afecta l’accés a l’aigua i als 
recursos naturals, i que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència ex-
clusiva en la gestió del cicle de l’aigua. 

La totalitat de l’article 16 d’aquesta llei tracta sobre l’aigua i versa sobre el seu 
millor i més racional aprofitament, la reducció de la vulnerabilitat del sistema hí-
dric, la recuperació i la conservació de les aigües, la gestió de l’aigua per a una mi-
llora de la qualitat dels ecosistemes aquàtics, l’avaluació de la vulnerabilitat de les 
diverses masses d’aigües continentals i costaneres, o l’adopció i l’aplicació de mesu-
res de prevenció davant dels efectes del canvi climàtic. Ja entenc que aquesta sèrie 
ha estat potser massa llarga i exhaustiva, però és per donar èmfasi a la importància 
que té aquest tema.

Actualment, l’àrea metropolitana de Barcelona, la principal clienta de l’ATL, 
obté dues terceres parts dels seus recursos hídrics del Ter, gairebé una tercer part 
del Llobregat i la resta prové de la dessalinització i d’alguns pous. El consum per 
habitant i dia és baix comparat amb la resta de l’Estat espanyol, tot i que qualsevol 
esforç en aquesta direcció és positiu. Voldria afegir que més del 96 per cent de la po-
blació de Catalunya està connectada a les estacions depuradores d’aigües  residuals, 
un percentatge molt superior al de la resta de l’Estat.

A Catalunya les prediccions mostren, atenent a documents publicats per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, basats en els publicats 
per l’IPCC, el grup intergovernamental sobre el canvi climàtic, que els efectes de 
l’escalfament global significaran un augment de la temperatura combinat amb una 
disminució de les precipitacions i un increment de l’evapotranspiració. (Pausa.)

Com afectaran aquests canvis, essencialment menys aportacions mitjanes i més 
irregularitat, als sistemes de gestió? S’han desenvolupat models de pluja, escorren-
tia, models hidrològics i models de demanda per tal d’analitzar els impactes climà-
tics sobre els cabals circulants, sobre els aqüífers i sobre la demanda.

Estudis realitzats en d’altres països han establert –podríem dir fins i tot que de-
mostrat, però «establert» és una mica més suau– que una reducció mitjana de pluja 
implica una més gran reducció mitjana d’entrades als embassaments i de disponi-
bilitat d’aigua, tenint com a conseqüència l’efecte pervers d’una més gran demanda 
a causa de l’escalfament global i l’augment de les temperatures. A més a més, pot 
existir una sobrevaloració de les garanties que aporten les sèries històriques, ja que 
aquestes poden no ser una bona representació de les aportacions en el futur proper.

En l’actualitat, la demanda del sistema Ter-Llobregat es troba ja molt propera als 
recursos mitjans del sistema. Això no obstant, els esforços de gestió i contenció de 
la demanda han permès mantenir el subministrament urbà sense restriccions. Com a 
resultat, és probable que eles efectes del canvi climàtic, combinats amb un augment 
de la demanda, facin que el dèficit d’aigua sigui una realitat.

De totes aquestes dades, reals o predites amb molt de fonament, crec que es pot 
deduir que la gestió del cicle de l’aigua, en la seva totalitat, és estratègica, i, per tant, 
la necessitat de la seva gestió pública. La creació de l’Ens d’Abastament Ter Llobre-
gat és, doncs, una molt bona notícia.

Per concloure, manifestar novament que les dues decisions preses el 2012 per 
sustentar l’estat del benestar i el 2018 amb visió estratègica de futur han estat les re-
solucions correctes que calia prendre. El Govern, i en particular el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, ha actuat amb celeritat, coordinació i demostrant una gran 
capacitat de treball i un alt grau d’eficiència en la presa de decisions.

Moltes gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Arribats a la finalització d’aquest primer torn de posiciona-
ments dels grups, i abans de començar amb la rèplica del vicepresident i el conseller, 
demanaria si els portaveus tenen cap inconvenient en fer un molt breu recés de cinc 



DSPC-C 170
30 de gener de 2019

Sessió 4.2 de la CMAS  31 

minuts. Sí? (Pausa.) Sé que no és habitual, sé que és normalment de forma posterior 
a la primera intervenció, però donat que jo he de ser com a president de la sessió..., 
bé, doncs, seria convenient... (Remor de veus.)

Gràcies.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i deu minuts i es reprèn a un quart d’una del 

migdia i vuit minuts.

El vicepresident

Bé, doncs, procedirem a reprendre la sessió.
En aquest moment comencem amb el torn de rèplica per part del vicepresident 

i del conseller, que tindran un temps aproximat de trenta minuts, i que comença en 
aquest moment. Tenen la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, president. I gràcies, senyores i senyors diputats, per les seves in-
tervencions. Intentarem comentar i donar resposta, tant el conseller Calvet com jo 
mateix, a les preguntes i opinions que han formulat.

La representant de Ciutadans, la diputada Marina Bravo, ha fet tot un seguit de 
consideracions que jo, des del meu punt de vista, crec que són contradictòries en si 
mateixes, perquè per una banda ha dit que actuàvem amb presses i per l’altra banda 
deia que què fèiem des de l’abril fins al juny, no? És a dir que no havíem actuat. Per 
tant, o sigui, o una cosa o altra: o hem actuat amb presses o no ho hem fet.

En tot cas, si es va produir i es va començar a actuar a partir del juny és per un 
fet totalment conegut, que és que fins al 2 de juny no es va constituir el Govern 
de la Generalitat de Catalunya i es va aixecar el 155 i el Govern va començar a 
prendre decisions. En tot cas, si el Govern hagués hagut de prendre algunes deci-
sions abans del 2 de juny, doncs, el que haurien de fer és demanar responsabilitats 
a aquells que prenien les decisions durant el 155, que era el Govern de l’Estat, al 
qual vostès donaven suport.

En tot cas, sobre les presses que vostè deia. Nosaltres el que estem fent és, doncs, 
complir amb una sentència ferma del Tribunal Suprem. I vostès, que són els que tot 
el dia es posen a la boca que s’han de complir les sentències, que s’han de complir 
les lleis, suposo que en aquest cas estan d’acord que també s’ha de complir, no? 
I, per tant, hem de ser diligents en el compliment de la sentència. I això és el que es-
tem fent; ho estem fent de forma ordenada i ho estem fent com sempre, preservant el 
bé superior en tot aquest procediment, que és l’interès públic i la defensa del servei 
d’abastament d’aigua i del patrimoni de la Generalitat. I aquests són els criteris que 
hem defensat en tot el procediment que és objecte de la compareixença.

Per tant, vostè creu que els ciutadans acabaran pagant centenars de milions; 
aquest no és el nostre posicionament polític. El nostre és que al final la liquidació 
que hi hagi sigui la justa i adequada, ni un cèntim d’euro més ni un cèntim d’euro 
menys, i, com deia, en defensa del patrimoni de la Generalitat de Catalunya. I, evi-
dentment, també en compliment de la normativa vigent; la Llei de contractes del 
sector públic estableix que quan s’acaba una concessió, mentre no s’estableix qui 
se’n fa càrrec, via perquè es fa una nova concessió o perquè s’assumeix la gestió di-
recta del servei, el concessionari ha de seguir prestant el servei de forma provisional. 
I això és el que ha estat passant fins a 31 de desembre del 2018.

Ha fet referència a altres, doncs, obres, inversions de la Generalitat de Catalunya, 
que en tot cas no hi entraré, però estic disposat a parlar amb vostè quan vulgui de la 
línia 9 o del que faci falta. Una cosa, sí; diu que Esquerra Republicana ha participat 
durant quaranta anys en el Govern de la Generalitat de Catalunya. No sé si ho hem 
fet per omissió, de forma invisible, però, en tot cas, si ha estat així, va bé saber-ho, 
ja ho miraré. Però crec que hauria de revisar una mica el coneixement històric en 
aquest àmbit.
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En tot cas, nosaltres, ho repeteixo, i això també és un criteri general per la resta 
d’intervencions..., és evident que aquest és un govern de coalició, que en el seu mo-
ment en què es va decidir el canvi de la llei que va possibilitar la concessió d’Aigües 
Ter Llobregat, els grups parlamentaris van tenir posicionaments diferents. Ara, aquí 
hi havia una qüestió: què fèiem a partir del gener de 2013, en què hi havia un govern 
i un acord parlamentari? Es podia agafar i prendre decisions polítiques que anessin 
en contra del patrimoni de la Generalitat, assumint aquest risc, o, atès que estava 
judicialitzat, el més prudent era esperar que es resolgués això i no introduir nous 
elements de complexitat en tot aquest procés, que, evidentment, tots reconeixem que 
no és simple? Per tant, davant d’un problema complex oferir una resposta simple, 
senzillament creiem que hagués estat un error i no estaríem a dia d’avui recuperant 
la gestió pública d’Aigües Ter Llobregat, o no en aquestes condicions: amb un alt 
cost per les finances de la Generalitat, una recuperació a iniciativa pròpia, que lla-
vors, evidentment, hagués suposat que haguéssim hagut de detreure els recursos de 
responsabilitat patrimonial per acte legislatiu d’altres àmbits. Ara estem en una si-
tuació totalment diferent.

El diputat Terrades ha formulat tot un conjunt..., una intervenció crítica, tampoc 
sense proposta alternativa. En tot cas, l’única proposta alternativa que hem conegut 
en aquests anys és la proposició de llei que van presentar vostès; que sí que incorpo-
rava que era una decisió pròpia i no d’un tercer, d’un tribunal. I els efectes patrimo-
nials, sobre una reclamació patrimonial, són molt diferents –molt diferents.

Aleshores, el cost que hagués suposat..., d’on traiem aquests recursos? Davant 
d’això, el més prudent, atès que hi havia un procediment al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que després es va presentar un recurs de cassació al Tribunal 
Suprem, doncs, esperem com evoluciona això, i en el moment que la sentència so-
bre el recurs de cassació és ferma, prenem decisions. Evidentment, tenint en compte 
quina és la posició política: l’expressada en la Llei de mesures de l’any 2017. I aquest 
ha estat el nostre plantejament. Crec que ha estat transparent, ha estat clar i ha estat, 
davant d’una situació complexa, en què hi han interessos contraposats, en què ha es-
tat judicialitzat pràcticament des del primer moment, tenir una posició de prudència 
i de defensa del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de la garantia de l’abas-
tament, no? Evidentment, cal mirar enrere, però en tot cas som al 2019, i ara hem de 
veure quines decisions hem de prendre aquest 2019.

Pel que fa referència a l’impacte sobre el dèficit, estem treballant amb la Inter-
venció General de l’Estat, i aquesta amb Eurostat, per, doncs, mirar com això acaba-
rà impactant en termes de comptabilitat nacional. I el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya del 2019, el projecte de pressupost, evidentment contempla les eventuali-
tats que puguin haver-hi, d’acord amb l’estimació que tenim en aquest moment, que 
és molt diferent d’algunes altres que s’han suggerit per aquí, i, per tant, és digerible 
per part del pressupost.

El representant de Catalunya en Comú jo crec que ha fet una barreja de diferents 
temes, una barreja interessada, perquè és evident que les causes que van portar a la 
decisió de fer la concessió el 2012 són múltiples. Aquí, introduir-hi altres elements, 
jo crec que és simplificar en excés una situació que és molt i molt complexa. I els 
primers que estem decidits a revertir les polítiques d’austeritat som aquest Govern, i 
ho som, i només cal veure la despesa efectuada, només cal veure la recuperació de 
drets dels treballadors públics, només cal veure les iniciatives. Miri, hi han governs 
que han pres decisions d’amnistia fiscal, però hi ha grups parlamentaris que tenen 
amnèsia fiscal, i que quan es fa referència a l’impost de successions ignoren que el 
2014 es va tornar a recuperar, i que aquests 260 milions que vostè deia que es van 
perdre es van recuperar amb escreix a partir de l’any 2015. Això no ha passat? Sí, 
això ha passat; hi ha hagut aquesta recuperació de successions. I s’han pres tot un 
conjunt de mesures fiscals per gravar precisament els que més tenen, inclosa la recu-
peració de l’impost de patrimoni, que acaba afectant evidentment a qui més té i que 
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han tingut un impacte en els darrers pressupostos de 1.000 milions d’euros de major 
ingrés. Això podem ignorar-ho, escoltin, estan en el seu dret, però ignorar el que ha 
passat, ignorar les mesures fiscals que hi ha hagut des de finals de 2012, just en què 
es va fer un acord de govern, en què hi van participar en aquell moment Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana, que hi inclouen tot unes mesures fiscals, ignorar 
això, jo crec que és tapar-se els ulls davant d’una realitat que és clara.

Per tant, han barrejat..., i, doncs, està molt bé, però en tot cas la recuperació ve 
perquè hi ha un mandat parlamentari amb una llei de mesures que vostès no van 
votar. Per tant, qui la va votar? La va votar el Grup en aquell moment de Junts pel 
Sí, per tant, el que representa avui Junts per Catalunya i Esquerra Republicana com 
a mínim, i la Candidatura d’Unitat Popular. Per tant, el nostre compromís hi és. 
I evidentment vinculat a que es resolgui la situació al Tribunal Suprem, perquè si 
hi afegíem més complexitat, vaja, és a dir, haguéssim hagut d’anar fent moltes més 
compareixences com aquesta, no?

En tot cas, el desnonament administratiu té el seu procediment. Aleshores, jo 
crec que fer valoracions sobre les intencions o la valentia del Govern, quan tenim 
amenaces de querelles criminals per aquest procediment als diferents membres del 
Govern, crec que és totalment desafortunat. Per tant, nosaltres actuem conforme a 
la llei, i el que no podem actuar és per via de fet en un desnonament; s’ha de fer un 
desnonament administratiu, que té el seu procediment. Sobre el desnonament admi-
nistratiu i la resolució hi ha presentada una sol·licitud de mesures cautelars, que es 
resoldran el 5 de febrer. El més prudent és esperar el 5 de febrer, en el cas d’un des-
nonament administratiu. I, per tant, nosaltres entenem que aquest és el millor criteri 
a l’hora de defensar l’interès públic, no?

I també s’ha citat per part d’algun portaveu una compareixença meva, anterior, 
com a secretari d’Economia, sobre possibles valoracions, no sobre l’aplicació de la 
sentència del Tribunal Suprem sinó sobre una proposició de llei que demanava que 
el Parlament, a iniciativa pròpia, doncs, tirés enrere la concessió. És evident que són 
causes diferents de la fi d’aquesta concessió, i, per tant, les conseqüències i les res-
ponsabilitats són diferents. Ignorar això jo crec que seria un altre error.

La diputada de la Candidatura d’Unitat Popular també, doncs, preguntava per 
què esperar el 5 de febrer. Tenim aquest procediment; el procediment de desnona-
ment administratiu ha de seguir el seu curs. En aquests moments hi ha presentades 
també unes al·legacions, s’han de resoldre en via administrativa; en via contencio-
sa administrativa, una sol·licitud de mesures cautelars... El dia 5 de febrer tenim la 
vista. Per tant, el que és prudent, el que és adequat, el que ens enforteix en la nostra 
posició és: esperem que es resolguin aquestes mesures cautelars i, a partir d’aquí, 
com que estem convençuts que seran..., que es desestimaran i que seran favorables 
a la nostra posició, es continua amb aquest procediment. Faltar al procediment en 
aquest àmbit situa la Generalitat en una posició d’indefensió jurídica que serà apro-
fitada per qüestionar precisament el que volem tots o el que vol aquest Govern que 
és que es pugui fer la gestió directa en la millor de les condicions possibles, al més 
aviat possible, sense cap mena d’obstacle posat per part de l’antiga concessionària.

I el mateix val, doncs, pel diputat del Parit Popular, que ha formulat, doncs, evi-
dentment una crítica, el que és el seu parer. Però en tot cas nosaltres –i lamento que 
no sigui aquí– defensem que el millor és que la gestió de la xarxa d’abastament en 
alta sigui gestió directa, i per arribar aquí hem seguit el camí que permetia arri-
bar-hi. Altres camins haguessin acabat igualment judicialitzats, amb una posició de 
feblesa per part de la Generalitat, amb un cost d’oportunitat en termes pressupos-
taris que hagués comportat que haguéssim hagut de detraure recursos que aquests 
anys hem destinat a revertir les retallades en altres àmbits prioritaris, com la salut, 
l’ensenyament o la implantació de la renda garantida de ciutadania, perquè al final el 
pressupost dona pel que dona, i el que..., tu poses un euro en un lloc l’has de traure 
d’un altre, si el que vols és pagar finalment, si vols fer uns comptes ficticis no. Però 
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com que nosaltres finalment entenem que la política pública s’acaba comprovant i 
s’acaba produint quan es passa per la tresoreria de la Generalitat de Catalunya, si-
gui en via de prestacions, sigui en via de salaris, sigui en via de pagament a proveï-
dors..., per tant, quan passa per la tresoreria de la Generalitat de Catalunya és quan 
es produeix la política pública en l’àmbit de despesa.

Per tant, per fer això has de portar una gestió econòmica que des de tota la volun-
tat política d’entendre que les polítiques d’austeritat a nivell europeu estan equivoca-
des i que hem d’optar per una altra línia que és necessària per reduir les desigualtats, 
al costat d’això, nosaltres fem òbviament aquesta reivindicació amb una mà i amb 
l’altra intentem fer la millor de les gestions, que permetrà que aquest any 2019, in-
dependentment de la posició que hi hagi sobre pressupostos, només amb l’evolució, 
sense incorporar coses noves, recuperem el nivell de despesa en l’àmbit social que hi 
havia abans de les retallades amb un dèficit que és una quarantena part de l’any 2010; 
igualem la despesa del 2010 amb un dèficit que és una quarantena part del 2010, molt 
més sostenible de cara al futur.

Per tant, aquest és el criteri que ha guiat al Govern de la Generalitat: garantir 
l’abastament públic, garantir que es porta a terme aquesta prestació d’aquest servei 
amb tota la continuïtat, amb tota la qualitat i amb la supervisió pública, i a l’hora fer 
que l’impacte d’aquestes decisions sobre les finances de la Generalitat de Catalunya 
sigui el mínim possible, perquè, si hi ha impacte major, vol dir que té un cost sobre 
altres polítiques públiques que entenem que són també prioritàries.

Gràcies.

El vicepresident 

Moltes gràcies, vicepresident. Ara té la paraula el conseller, per uns quinze minuts.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, president. Subscriure al cent per cent les paraules del vicepresident. 
Jo intentaré complementar la seva resposta amb algunes concrecions en algunes de 
les preguntes que han formulat vostès com a diputats, com a diputades, de cada grup 
parlamentari; agrair la reflexió genèrica al voltant dels pressupostos, i en tot cas afegir 
que en la despesa social que preveu el Govern també s’inclouen aspectes propis del 
Departament de Territori com ara el transport públic o l’habitatge. Per tant, sempre 
posar en valor el treball que està fent el Govern en el seu conjunt per disposar del mi-
llor pressupost possible.

Anant una miqueta, diguéssim..., seguint, eh?, l’ordre d’intervencions, com és 
habitual fer en aquestes respostes, en primer lloc, em correspondria respondre a la 
senyora Marina Bravo, de Ciutadans, que ha fet, efectivament, una intervenció en 
la que ha barrejat alguns aspectes que no són propis d’aquesta compareixença; ha 
parlat de rescatar la C-17 –no sé d’on ho ha tret, això– o de la línia 9.

Entenc que vostè vulgui fer aquesta barreja de manera interessada, però en tot cas 
intentaré respondre estrictament els temes que fan referència a Aigües Ter Llobregat. 
I sí, hi va haver un motiu econòmic, només faltaria, però davant d’aquesta necessitat 
econòmica es van estudiar les millors oportunitats per fer-hi front. I com que el Go-
vern que ho va decidir és un govern que veu en la col·laboració publicoprivada una 
manera normal de gestionar, doncs es va optar per efectivament anar cap a aquesta 
externalització de la gestió, que no privatització, en absolut, que no privatització, mal-
grat que alguns grups ho vagin repetint també per confondre o per donar satisfacció 
al seu propi electorat, externalització de la gestió; motius econòmics, però anàlisi 
d’oportunitats. I aquesta en va ser una, que no es va fer amb presses –el vicepresident 
també hi ha fet referència–, es va fer amb el ritme que pertocava i amb tota la capa-
citat tècnica i jurídica dels equips de la Generalitat, i es va fer una bona preparació 
dels plecs, un bon concurs. Finalment, sí que, doncs, l’adjudicació va estar immedia-
tament judicialitzada; va comportar –i jo ho he explicat en la meva intervenció– un 
dubte al voltant d’una resposta. I aquí estem. Però, en tot cas, ni en el procés d’adju-
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dicació ni ara en la liquidació estem actuant amb presses; estem actuant, ho torno a 
repetir, amb fredor burocràtica, que és el que d’alguna manera també es desprèn de 
la intervenció del vicepresident. En totes i cadascuna de les accions que ha de fer el 
Govern de la Generalitat, actuem complint tots els requeriments que hem de complir.

En el procés de liquidació, hi han hagut dos elements, al meu entendre, que hem 
hagut de tenir en compte. El primer és que efectivament més enllà de la decisió po-
lítica ja expressada per Junts pel Sí i reflectida en la Llei d’acompanyament del 2017 
de poder recuperar la gestió directa, hi havien unes sentències pendents, i no afegir, 
doncs, elements de complexitat va ser una de les determinacions que va prendre el 
Govern. I el segon, més recentment, ha estat, efectivament, doncs, el 155, que ha 
evitat que aquest Govern pogués intervenir-hi amb més celeritat. Però en el moment 
en què es va constituir el Govern va ser, vaja, gairebé el primer tema de l’agenda 
d’aquest conseller amb tot el seu equip i en col·laboració amb els altres departaments. 
Però, vaja, si no ho recordo malament, el Govern el vam constituir al juny i ja vam 
aprovar el decret llei en un dels primers governs i el van convalidar en una diputació 
permanent a l’agost. Hem anat seguint les pautes que ens marca el calendari però 
complint tots els terminis que hem de complir.

I, en fi, nosaltres assumim amb naturalitat que en el Govern de coalició hi han 
cultures polítiques diferents; assumim amb naturalitat que aquest Govern, l’actual, 
també és hereu de governs anteriors, fins i tot dels del tripartit, perquè hi ha una 
continuïtat institucional, ho assumim amb naturalitat, i governem, aquest és un go-
vern que governa i aquest és un govern que pren decisions en compliment de sentèn-
cies i en compliment de mecanismes burocraticoadministratius, però que governa i 
fa front a les situacions amb valentia.

I sí, efectivament, em sembla que m’ho ha preguntat vostè, també m’ho han pre-
guntat alguns altres grups, hi va haver en un moment donat una resolució interpre-
tativa dels dos consellers que parlava de 300 milions d’euros. Jo vull recordar que 
aquella resolució interpretativa es feia molt a l’avançada; és a dir, no disposàvem ni 
de sentències ni d’anàlisi aprofundida en el que significa..., el que significa la liqui-
dació real, que vol dir, doncs, disposar d’una comissió de liquidació i unes xifres 
que s’expressin a través d’una liquidació provisional i una de final.

Aquella resolució interpretativa no s’aplica perquè el contracte no s’ha resolt sinó 
que s’ha anul·lat. Es va fer amb una aproximació, es va fer aquesta resolució inter-
pretativa, es va fer amb una aproximació, conforme a uns supòsits que no s’han 
complert; s’han acreditat beneficis i s’ha acreditat retorn de la inversió als accionis-
tes... És a dir, aquella resolució interpretativa ja advertia que es reconeixia que, si la 
sentència era compatible amb la resolució, es tindria en compte, doncs, en fi, els ele-
ments que s’havien de tenir en compte i que ens podien portar a aquella xifra. Però és 
que no és el cas; no és una resolució, és, com sap perfectament, una restitució. I, per 
tant, tota l’aproximació que es va fer anteriorment, aquesta resolució, hi insisteixo, 
interpretativa, queda superada per les sentències i per la feina rigorosa del Govern, i, 
específicament, dins del Govern, de la comissió de liquidació. Així de senzill.

I s’ha estat molt i molt rigorós en la feina de la comissió de liquidació, per tal 
d’arribar a l’armadura, per entendre’ns, de les xifres d’aquesta comissió de liqui-
dació: un primer càlcul, que era el de menys 35 milions d’euros, i un segon càlcul, 
que ens porta al més 53; però, clar, entre el primer càlcul i el segon càlcul, efectiva-
ment, hi ha hagut una interlocutòria del Suprem, una nova interlocutòria, de 18 de 
novembre, que ha introduït conceptes que hem de tenir en compte. De nou, fredor 
burocràtica per tal de portar aquest assumpte, el de la liquidació de la concessió, de 
la manera més rigorosa possible.

El que ha passat, hi insisteixo, entre aquest primer càlcul i el segon càlcul és 
aquesta interlocutòria. I, per tant, la interlocutòria que posa sobre la taula, per exem-
ple, el reconeixement del benefici del 2018 l’hem de tenir en compte. I, per això, te-
nim, hi insisteixo, aquesta segona xifra.
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Ara l’empresa concessionària té una segona oportunitat per fer-hi al·legacions, i 
hi haurà..., en tot cas, de l’anàlisi d’aquestes al·legacions, pot ser-hi o pot no ser-hi, 
una xifra de liquidació definitiva final, però estarà ben i ben fonamentada.

I enllaço amb la intervenció del senyor Terrades, perquè en algun moment ha 
semblat, en la seva intervenció, que no sabíem on érem ni que teníem la suficient 
capacitat tècnica i jurídica per fer front en aquesta situació, i jo li he de respondre 
que sabem on som i tenim la suficient capacitat tècnica i jurídica per fer front a 
aquesta situació, no el conseller que els parla, que és el de menys, sinó sobretot tot 
l’equip que configura la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, tots els equips 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, tots, en definitiva, els que tenen a veure amb la 
gestió d’aquesta part de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori 
i Sostenibilitat. Per tant, sabem on som i tenim prou capacitat.

Jutjar avui, senyor Terrades, és molt fàcil, però jo li vull recordar que en el mo-
ment en què es van prendre les decisions que van prendre la prima de risc de l’Estat 
espanyol estava a sis-cents punts bàsics i que l’Estat espanyol estava a punt de ser 
rescatat. Ho dic per posar-hi context –per posar-hi context–, eh? I, per tant, sí, efec-
tivament, doncs, vam optar per una via, la de l’externalització de serveis i de gestió, 
a la que nosaltres no hi som reticents. Insisteixo en que aquesta és una fórmula habi-
tual, la de la col·laboració publicoprivada, altres grups polítics no la comparteixen, 
però almenys qui els parla i el grup polític que pot representar, doncs, no veu cap 
problema en poder-ho gestionar via col·laboració publicoprivada, com fem en tants 
altres aspectes: en sanitat, en ensenyament, en transport públic o fins i tot en habi-
tatge. Per tant, vam optar per aquesta via.

L’ATLL, la històrica, efectivament, era la joia de la corona. Això no sé si ho ha 
dit vostè, però també feia..., hi ha fet referència més d’un intervinent. Era i és la joia 
de la corona, perquè, a nivell tècnic, a nivell operatiu, té uns equips excel·lents i ges-
tiona un entorn molt complex, el de la captació d’aigua del Ter-Llobregat, al final, 
transvasaments per donar abastament sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona; 
més enllà de l’àrea metropolitana, podríem dir a la regió, perquè això arriba fins a 
Cubelles, pel sud. Però tenia un greu problema, que era l’enorme endeutament amb 
el que ens vam trobar a l’inici dels governs del president Mas, concretament aquests 
756 milions d’euros als que ha fet referència algun altre diputat. Per tant, bé, si bé 
és..., era i és la joia de la corona, havíem de trobar solucions. I les solucions es van 
trobar per aquesta via d’externalització.

El cànon, aquest cànon que es va cobrar, aquest primer cànon que es va cobrar, 
va servir efectivament per solucionar els problemes econòmics, financers del Go-
vern de la Generalitat, també per retornar, per fer front, per amortitzar part de l’en-
deutament de la mateixa ATLL, que s’havia subrogat la Generalitat, eh?, i, per tant, 
teníem una situació, doncs, complexa que havíem de saber gestionar.

I vostè feia referència també a si en el còmput de les liquidacions calia tenir en 
compte el valor d’aquest cànon, si s’ha de... El cànon aquest, inicial, de 300 milions for-
ma part de la llista. En la llista de..., ho ha vist i, en tot cas, en la documentació que els 
podem passar, doncs, ho poden acabar de comprovar, però en forma part. I, per tant, en 
el sumatori hi és. No és que estiguem parlant d’una llista de sumes i restes sobre la qual, 
després, haurem d’afegir un hipotètic retorn d’un cànon de 300 milions; el cànon for-
ma part de la llista amb la qual es fan els càlculs de liquidació provisional i definitiva.

El que hem de fer és retornar totes les prestacions; el benefici no se’l pot quedar 
Acciona. Això seria un enriquiment que no es correspon a una situació de contracte 
que no existeix –ara ja m’avanço, amb una resposta que vull fer al Grup del PP, al 
senyor Santi Rodríguez, que s’ha excusat perquè diu que es veu tenia una roda de 
premsa–, però havíem de fer front a tot el que són les consideracions per fer aquest 
càlcul. Insisteixo que no podem considerar el benefici..., no se’l pot quedar tot Ac-
ciona, només, en tot cas, aquest 10 per cent; aquest 10 per cent amb el que nosaltres 
volem remunerar el que és aquest benefici industrial per l’explotació.
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La intervenció del grup dels comuns. Bé, ha fet una intervenció molt política, com 
no pot ser d’altra manera; una esmena a la totalitat al voltant d’aquesta possible externa-
lització de serveis. Bé, tenim diferències de criteri i les assumim també amb naturalitat.

No considero que s’hagi gestionat malament; s’ha gestionat d’acord amb les cir-
cumstàncies, que sempre són més complexes quan un està al Govern que vistes des 
de l’oposició. I això ho dic, vaja, amb tota, també, la naturalitat del món. Però en tot 
cas hem fet una bona gestió de l’aigua. Jo li podria respondre que dubto d’algunes 
de les parts de la gestió que va fer el seu partit quan estava a Govern, de la gestió de 
l’aigua, Iniciativa, en tot cas, eh?, de la que vostès en són hereus. Però, en tot cas, ens 
vam trobar amb el que ens vam trobar i ho vam gestionar perquè en aquell moment 
i ara som un govern que governa.

En tot cas, vostè s’ha preocupat també pels treballadors i les treballadores d’Ai-
gües Ter Llobregat, com ho ha fet també la diputada de la CUP. Dir-los que sí, efec-
tivament; l’actual concessionària està obstaculitzant les sentències que entre altres 
coses ens demanen que prenguem possessió del bé i ens fem càrrec dels treballa-
dors. Nosaltres hem fet totes les passes que hem de fer –de nou, fredor burocràtica–; 
hem comunicat tot el que havíem de comunicar; estan donats d’alta a la seguretat 
social també per part de l’Administració, però si no podem ni pagar cotitzacions ni 
pagar nòmines és perquè l’empresa està, hi insisteixo, obstaculitzant i no ens ha en-
tregat la informació actualitzada, perquè hi han hagut canvis des de que es va exter-
nalitzar la seva gestió fins ara –els TC1, per exemple. I, en fi, aquesta és una gestió 
que haurem de fer amb normalitat i que en cap cas és irreversible; ningú es quedarà 
sense cobrar en aquest cas, ningú es quedarà sense cotitzar. I si en algun moment 
hi han situacions a revertir, doncs –com sap, això passa de vegades en situacions de 
trànsit entre empreses–, les assumirem amb normalitat.

La intervenció del diputat Santi Rodríguez, del Partit Popular, ha estat molt pre-
cisa, i, a banda de fer una contextualització de per què s’havia arribat en aquesta ex-
ternalització, ha preguntat si el contracte ha existit o no ha existit. Jo responc també 
amb tota precisió: no. I no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho diu el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya. El contracte no ha existit i no és convalidable. 
I, com que no ha existit i no és convalidable, no estem davant d’una resolució, que 
és el que pretén l’empresa, sinó davant d’una restitució –restitució de prestacions, de 
béns–, retribuïda amb aquest 10 per cent de benefici industrial per no incórrer en un 
enriquiment il·lícit per part de l’Administració.

I nosaltres la resolució la farem d’acord amb el moment en què ens trobem –és a 
dir, a l’espera de rebre al·legacions, de tornar-les a estudiar–; posarem les xifres defi-
nitives sobre la taula, i seguirem amb aquesta voluntat, expressada políticament però 
també portada a la pràctica burocràtica i d’acció de govern, de tornar la gestió en alta 
de l’aigua a mans públiques.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, conseller. Exhaurits aquests trenta minuts d’aquest torn de rèpli-
ca, ara passaríem al torn de contrarèplica dels grups parlamentaris. En cas que en 
vulguin fer ús, han de recordar que tindran la meitat de temps, màxim, que en la in-
tervenció anterior. (Veus de fons.) Exacte. Són cinc minuts pels grups parlamentaris 
i dos i mig pels subgrups parlamentaris. 

Per tant, passaríem a donar-li la paraula a la representant, a la portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, señor president. Bueno, en primer lugar, en referencia a mi conocimien-
to histórico, creo que somos la comunidad que más legislaturas lleva de toda Espa-
ña, o por ahí debemos andar, pero no es tan difícil perderse todavía, porque las seis 
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primeras fueron del señor Pujol, y creo que no era tan difícil entender que me refe-
ría a que uno u otro han estado en gobierno; creo que no era tan difícil de entender.

En cuanto a las prisas, insisto, en julio se fijó –muy rápidamente, desde que llega-
ron al Gobierno– ese decreto ley en el que se establecía ya una fecha: el 1 de enero; se 
establecía esa fecha, que ya criticamos el día de la convalidación del decreto, porque 
veíamos que iba a suscitar unas prisas que luego hemos visto que eran así. Se tardaron 
cuatro meses en presentar la primera propuesta de liquidación. Y mi pregunta era senci-
llamente esa: ¿eran necesarios, esos cuatro meses? Si eran necesarios, mal, porque ¿por 
qué nos habíamos fijado la fecha del 1 de enero? Y si no eran necesarios, mal también, 
porque ¿por qué no se presentó antes? Esa era mi crítica a las prisas de este periodo.

Me siguen quedando algunas dudas de las que he planteado en mi primera inter-
vención. La primera era si las diferencias con Acciona eran únicamente en cuanto al 
lucro cesante o si había otras diferencias en la propuesta de liquidación con los núme-
ros que ellos plantean y a qué se deben esas diferencias. Esa era una de las preguntas.

La otra era si se habían tenido en cuenta las cláusulas de liquidación del contrato 
y en qué periodo, porque de su primera intervención había entendido que sí que se 
habían considerado en el periodo de abril a diciembre de 2018.

He de decir también que usted manifiesta ahora que el contrato nunca ha existi-
do. No sé si en términos jurídicos eso es correcto, pero se contradice un poco con su 
propia primera intervención, en la que ha hecho referencia al contrato de concesión, 
cuando, por ejemplo, decía que tenían la obligación de seguir prestando el servicio 
o muchas otras afirmaciones. Hacía referencia a ese contrato de concesión, que si 
nunca ha existido..., pues ya veremos.

Bien. Por último, manifestaba que para su grupo o al menos desde su posiciona-
miento la colaboración pública-privada es una opción perfectamente viable. Como 
bien saben, para nosotros también. Con relación a esto, nos gustaría saber cuál es la 
valoración de este periodo en el que la concesión ha estado funcionando: si ha sido 
perjudicial para el usuario final, si ha sido beneficiosa, si no ha sido ni perjudicial ni 
beneficiosa, si ha sido perjudicial si se piensan pedir responsabilidades..., un poco 
esa valoración en conjunto. 

Y me gustaría saber también si ese análisis de la gestión..., de la externalización 
de la gestión o de la gestión directa privada –siempre, en cualquier caso, entiendo 
que un bien como es el agua bajo un estricto control público–..., la evaluación de cuál 
de las dos opciones era mejor se ha hecho en este caso o es una decisión que se ha to-
mado un poco arrastrado por las circunstancias, como también decía el señor Ferro. 

Gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Ara tindria la paraula el portaveu del Grup Parlamentari So-
cialistes, Jordi Terrades, per cinc minuts. Té la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Breument, referir-me a les notes de context econòmic del 2011. Mentre el 
Govern del president Mas prenia aquesta decisió d’externalitzar la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat adduint motius econòmics –bé, la versió que en van començar a donar des-
prés; el conseller Mas-Colell en donava una altra–, van fer una altra cosa; van fer això i 
al mateix temps van abaixar l’impost de successions, eh? I, per tant, contextualitzem-ho 
tot: per un costat, disminuïen els ingressos que afectaven allò, un percentatge molt me-
nor de catalans i catalanes benestants, i, per un altre costat, adduïen motius econòmics 
i per això externalitzaven la gestió d’ATLL i de Tabasa, eh? Per cert, a Tabasa també 
van participar-hi alguns dels que van participar en la gestió inicial d’Aigües Ter Llobre-
gat i se’n van sortir fent unes plusvàlues allò, que ja els agradaria a molts inversors, eh?

Dit això, miri, jo ni dubto ni deixo de dubtar dels equips jurídics i tècnics de la Ge-
neralitat de Catalunya. Ara, el que sí que els demano és que en aquest cas o en aquest 
tema siguin més fins del que han estat fins ara. Perquè ja l’únic que ens faltaria sentir 
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aquest matí és que la culpa de tot el que ha passat és dels grups de l’oposició i no del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya. El plec de clàusules, conseller, podia estar molt ben 
fet; ara, al final, ha estat anul·lat pel Tribunal Suprem. I els equips jurídics de la Gene-
ralitat des del minut zero han estat defensant a capa i espasa, eh?, que l’actuació del Go-
vern de la Generalitat havia estat correcta, no? Al final, els tribunals han dit que no. No-
més els demanem que siguin més fins, perquè jo estic d’acord amb vostès que hem de 
preservar l’interès públic i que el cost d’aquesta liquidació ha de ser el menor per l’erari 
públic, és a dir, pels contribuents, eh? I en aquest sentit nosaltres els acompanyarem.

Ara, és veritat, hi ha una certa diferència de criteris respecte de si el contracte 
era nul, si era anul·lable, si els sumatoris de despeses i ingressos són els correctes, 
i si el contracte va existir o no, eh? De fet, han estat operant durant un cert temps 
–aquests sis anys i escaig– amb les regles que vostès els van fixar i retribuint en base 
a les regles que vostès van fixar.

Ja els anuncio, eh?, que els demanarem –aquest mateix matí ho registrarem en el 
Parlament de Catalunya; ho dic per acabar de tenir les dades i els conceptes clars, 
eh?– que ens facilitin la documentació que van fer servir el secretari general del De-
partament d’Economia en el seu moment i el conseller Mas-Colell també en el seu 
moment, que els va portar en compareixença parlamentària a afirmar en aquest Par-
lament que la possible indemnització a la concessionària, en el cas de que s’anul·lés, 
seria de 326 milions; en el cas de que s’aprovés la proposició de llei que el meu grup 
parlamentari havia presentat, de 400 milions, eh? Ho dic per comparar-ho amb les 
liquidacions que la comissió liquidadora ha fet en aquests moments, eh?

I també si han analitzat –si han analitzat, que en tot cas hem de preveure totes 
les contingències, perquè, com bé deia el conseller Calvet, és molt probable que el 
recorregut judicial d’aquest tema sigui llarg– si al final algú decideix demanar res-
ponsabilitats subsidiàries a la mesa de contractació que va donar lloc a l’adjudicació 
d’aquesta concessió, si el Govern se’n farà càrrec, si és que al final els tribunals de-
cidissin que hi han responsabilitats subsidiàries, eh? Ho dic per analitzar i obrir el 
focus en tota aquesta perspectiva judicial que es pot obrir.

I finalment no puc deixar de..., amb la cordialitat que sempre mantenim amb 
el diputat Marc Sanglas, no?, perquè del tema aquest n’hem parlat molt al llarg 
d’aquests anys. A mi se’m pot qualificar de moltes coses –se m’ha qualificat de 
moltes coses–, ara, l’únic que no m’esperava, en seu parlamentària, en la defensa 
d’una llei que pretenia retornar al sector públic Aigües Ter Llobregat, que un dipu-
tat d’Esquerra Republicana m’acusés de tenir una actitud chavista. Tinc la impres-
sió que el que estava fent amb aquella intervenció –i en totes les que ha fet quan 
hem discutit d’aquest tema– és allò, donar per bo, eh?, el que el Govern dels mi-
llors, del senyor Mas, va fer amb l’externalització d’Aigües Ter Llobregat.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Ara passaríem al portaveu del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, el senyor Lucas Silvano, que tindria cinc minuts de temps 
per a aquesta contrarèplica.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Ja s’hi acostumarà, a que li diguin chavista. No 
passa res. (Rialles.) Només espero que el seu grup parlamentari estigui més d’acord 
amb l’expresident Zapatero que amb el president Pedro Sánchez, en aquests assumptes.

Jo, o sigui, honestament, he fet una intervenció crec que dura en la seva defensa de 
l’austeritat, crec que s’hi reiteren i crec que fent-ho no només s’humilien a vostès i no 
només obliguen a seguir la seva línia als seus respectius grups parlamentaris sinó que 
realment humilien aquesta institució. Crec que el que vam viure llavors, i ho ha recordat 
el company socialista, no va ser una lluita per contenir el deute públic. Allà està l’evolu-
ció del deute públic de la Generalitat durant aquests anys. Amb cap administració s’ha-
via arribat a aquests nivells de deute públic i a aquesta velocitat a la que s’està produint. 
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Però és que a més vau fer una reducció de l’impost de successions del 87 per cent 
del valor del cànon que justificava la privatització del servei d’aigua pública d’aquest 
país. I es va fer i ningú va dir res. Es van bonificar les rendes altes d’aquest país i 
amb aquesta excusa es va privatitzar un servei d’aigua. I crec que això s’ha de po-
der dir.

I sobre la seva recuperació de l’impost. Miri, l’any 2008 l’impost de successions 
eren 1.300 milions d’euros; va ser el pic. Després el president Montilla ja en va fer 
una primera reforma, i ho dic perquè vostès també estaven en el Govern, i va ser de 
658. I la d’Artur Mas va abaixar la recaptació de l’impost de successions a 398. I vos-
tès saben quant han recuperat en sis anys? Seixanta milions d’euros; la recaptació del 
2017 ha sigut de 458 milions d’euros. Aquesta és la seva aposta per la sortida de l’aus-
teritat? Estar a menys de la meitat del que es recaptava el 2008? Aquest any haurem 
de tornar a sentir la cantarella dels pressupostos més socials de la història? Perquè 
ja era trista, eh?, quan la vau fer per primer cop, però, home, almenys no repetim els 
hits, almenys intenteu, no ho sé, innovar una mica; ja que no innoveu en matèria eco-
nòmica, almenys innoveu en matèria propagandística. Però, en fi, crec que en la meva 
primera intervenció ja ha quedat clara la meva opinió.

Jo tenia bàsicament dos preguntes pendents de resposta. La primera no l’havia 
formulat; és si la Generalitat és responsable solidària o subsidiària dels impostos 
pendents. És a dir, entenc que entre la primera valoració, en què a la Generalitat li 
sortia a tornar uns 38 milions d’euros, i la segona valoració, en què a la Generalitat 
li sortia a tornar 53 milions d’euros, hi ha també la comptabilització dels impos-
tos pendents de restituir per part de l’Administració a l’empresa. És la Generalitat 
responsable subsidiària? És a dir, si les administracions corresponents no paguen 
aquests impostos ha de respondre la Generalitat? Ha de respondre de forma anti-
cipada? És a dir, primer els ha d’avançar la Generalitat i després la Generalitat els 
haurà de demanar a les administracions corresponents? Ho han parlat amb el Go-
vern de l’Estat? És a dir, perquè crec que hi haurà un..., és a dir, esperem que això es 
resolgui al més aviat possible, i entenc que hi ha una part dels impostos, important, 
que corresponen a l’Administració de l’Estat. S’ha parlat, d’això?

I, després, una consideració. Jo no sé si l’he entès bé, senyor Calvet. De totes 
formes, també li agraeixo certa honestedat ideològica a l’hora de plantejar discre-
pàncies i no amagar-se i reconèixer que venim de cultures polítiques diferents, però 
s’ha referit a la carta que van presentar per escrit dos consellers de la Generalitat 
assegurant a l’empresa que passés el que passés en una resolució judicial se li apli-
caria la resolució de contracte per ambdues parts com una resolució interpretativa? 
Es referia a això? –es referia a això?

És que em sembla, també, que juguem una mica amb el llenguatge. Hi haurà una 
comissió d’investigació; suposo que tractarem aquest assumpte, però m’agradaria fer 
una pregunta, i en aquest cas dirigida als dos consellers. Com valoren l’actitud de 
l’anterior Govern en aquest fet concret, de comprometre il·legítimament i il·lícitament 
l’Administració que vostès governen a assumir costos superiors, independentment del 
que passés en sentència judicial, com afirmava la carta, als que vostès avui propo-
sen? Consideren que és una deslleialtat administrativa cap als governs futurs? I aquí 
m’agradaria conèixer la seva opinió. 

I amb això ja acabo, senyor president. Reitero que estem d’acord amb l’informe de 
liquidació provisional que heu presentat i estem d’acord en que probablement aquest 
és l’enfocament més garantista per al conjunt de la ciutadania, i això també els hi 
voldria reconèixer, però crec que assumir aquest procediment i assumir-lo amb les 
màximes garanties, com ho estan fent, passa també per assumir que l’anterior govern 
va cometre deslleialtats per al conjunt de la ciutadania i va posar en risc no només la 
gestió d’un dret bàsic fonamental sinó la sostenibilitat econòmica i financera de l’Ad-
ministració.

Moltes gràcies.
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Maria Sirvent Escrig

Senyor president, amb el seu permís i com una qüestió prèvia... (Pausa.) En d’al-
tres comissions, quan el representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular no 
hi assisteix, nosaltres acumulem el seu temps.

El vicepresident

Això no..., reglamentàriament no és correcte; no va ser correcte quan es va pro-
duir. Per tant, jo seré flexible en els dos minuts i mig que té, d’intervenció, però 
s’hauria de cenyir a aquest temps.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. Bé, vostès el que no poden és negar tres coses. La primera és 
que si avui estem parlant de l’externalització d’aquest servei, després de les sistemà-
tiques negatives per part de Junts pel Sí d’internalitzar aquest servei i, per tant, de 
recuperar-ne la gestió pública, és perquè això ho van negociar amb la CUP en perío-
de pressupostari, i, per tant, és perquè nosaltres, mitjançant una negociació, els vam 
obligar a que avui aquesta gestió sigui una gestió directa i a favor de la ciutadania. 

Una segona cosa que vostès no poden negar és que no reconeixen l’error, i no 
reconeixen l’error de que vostès van externalitzar un servei que tracta bàsicament 
de la gestió d’un bé públic que és absolutament necessari per la vida i que això ho 
van fer quan van reduir els impostos als més rics, quan encara estaven privatitzant i 
retallant la sanitat igual que ho fan a dia d’avui, i que a més a més això no responia 
a les necessitats ni als drets de la ciutadania, sinó que responia als interessos de la 
màfia de l’aigua i, en aquest cas, a Acciona.

Per altra banda, i en tercer lloc, vostès no poden negar que hi ha una carta del se-
nyor Mas-Colell i del senyor Santi Vila que promet a l’empresa que aquesta rescissió 
contractual es farà de mutu acord i en base a una rescissió contractual pactada entre 
les parts. I això, aquesta carta, la tenim tothom. I, per tant, vostès ho poden negar... 
I si això té conseqüències de cara a un contenciós administratiu o té conseqüències 
en qualsevol procediment judicial, això ho pagarem nosaltres?, ho pagarà la gent?, 
o els demanaran responsabilitats a aquests consellers que van fer aquesta carta i la 
van enviar i la van portar..., que vostès saben perfectament que la van portar en mà 
a les oficines de l’empresa?

I, per altra banda, respecte a l’austeritat, que vostè comentava «és que aquestes 
polítiques d’austeritat no ens agraden», doncs facin el favor de no obeir-les, perquè 
aquestes polítiques d’austeritat el que fan és deixar-nos la gent en una situació de 
precarietat i d’explotació, i els serveis públics, en una situació de, absolutament, 
constrenyiment, i que al final acaben repercutint sobretot en les dones, que som les 
que acabem assumint el que els serveis públics no assumeixen.

Per altra banda, vostès han enviat una carta a les treballadores..., o el director 
d’ATL ha enviat una carta a les treballadores dient que es produïa la subrogació, 
però estan dient que no els poden pagar la nòmina ni les cotitzacions. Això és una 
irresponsabilitat... (Veus de fons.) És a dir, vostès, segons el nostre criteri, sí. I ara és 
el nostre torn de paraula. Per nosaltres és una irresponsabilitat. Per què? Doncs per-
què vostès han decidit que aquest desnonament administratiu el faran més endavant, 
quan es resolguin les mesures cautelars, però alhora han comunicat la subrogació al 
personal i no han fet el traspàs de funcions entre ATLL i ATL. Com pot ser que no 
hagin fet el traspàs de funcions entre una i altra?

Ja sabem que l’acord del conseller no va ser atès per l’empresa; ja sabem que el re-
queriment del director general tampoc va ser atès per l’empresa. Doncs, si no van ser 
atesos ni l’acord ni el requeriment del director general, per què vostès no han procedit 
a fer aquest traspàs de funcions en base al procediment de desnonament administra-
tiu i per què s’estan vostès esperant a la resolució de les mesures cautelars?, perquè és 
prudent? Home, el que entenem nosaltres que és imprudent, aleshores, és no pagar ni 
les cotitzacions ni les nòmines a les treballadores. Com resoldrem aquesta situació?
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I, per últim –i ja acabo, president–, amb aquesta espera a la resolució de les 
mesures cautelars, vostès estan atenent una carta que va enviar Alfredo Gutiérrez 
Zabala al Departament d’Economia i Hisenda dient que fins que no es resolguessin 
les mesures cautelars a vostès no se’ls acudís fer absolutament re i que ells eren els 
que estaven gestionant el servei a dia d’avui.

Vostès creuen que aquest senyor té raó?

El vicepresident

Gràcies, diputada Maria Sirvent, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Ara passaríem al torn de paraula per al Grup 
Parlamentari Republicà. Tenen cinc minuts, senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. No, no esgotarem el termini. En tot cas, per aclarir al senyor 
Terrades: quan vostès van plantejar aquesta proposició de llei ja els vam dir que nos-
altres érem del parer d’esperar les resolucions judicials, tal com hem fet, i que a partir 
d’aquí tendiríem i aniríem a la gestió directa, diguem-ne, del tema d’Aigües Ter Llo-
bregat. I vostès el que pretenien en aquell moment era aprovar aquell projecte de llei, 
amb unes indemnitzacions que ves a saber el que hagués sigut, diguem-ne, per rescis-
sió unilateral, per part, diguem-ne, del Govern del contracte existent i que, per tant, 
això hagués, encara, agreujat més, diguem-ne, les finances de la Generalitat respecte 
al que hi havia. I no és que ens anés bé aquella posició, sinó que enteníem que era la 
més responsable, tot i no compartir la decisió inicial.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara, per acabar aquest torn de contrarèplica tindria la paraula 
el portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, senyor Narcís Clara. Té 
cinc minuts.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Bé, jo crec que ja he exposat la meva opinió sobre el 
que va succeir, diguéssim, en aquest sentit el 2012, però tot i així tornar a afegir i 
deixar clar que no tenir en compte la situació financera que en aquell moment tenia 
la Generalitat podria ser fins i tot catalogat d’una certa dosi de mala fe, francament, 
perquè menystenir la realitat és l’última de les polítiques que s’ha de fer.

Això sí, s’ha dit ara fa un moment, i no sé si potser és la primera vegada que li dono 
la raó, és que l’aigua és necessària per la vida. Sí; hi estic d’acord, amb això. I justa-
ment en aquest sentit es va mantenir la propietat de les instal·lacions de l’empresa, es 
va externalitzar el servei i es va mantenir la regularitat i la continuïtat del servei. Per 
tant, efectivament, l’aigua és necessària per la vida i es va mantenir el servei. No hi 
veig cap mena de contradicció, amb aquest argument; si en fa un altre, seria un altre.

Segona cosa, sobre les prediccions en la liquidació. Justament, el fet de fer diver-
ses prediccions al llarg del temps, diferents, crec que justament és coherent, i no al 
revés, perquè, si canvien les condicions, doncs, canvien les prediccions, perquè un té 
més coneixement de causa del que pot succeir. Tots consultem a diari el temps que 
farà a Barcelona o a la comarca que sigui, i veiem que va canviant, per d’aquí a una 
setmana... Per què? Doncs perquè es té més coneixement de quins són els fluxos de 
l’atmosfera, on hi ha les borrasques i quines són les temperatures –simplificant. Per 
tant, justament aquí el que jo hi veig és coherència i no el contrari.

En tercer lloc, ja em perdonaran, però jo crec que cert llenguatge utilitzat per 
l’oposició demostra una certa feblesa d’arguments i, en canvi, la robustesa dels del 
Govern. Només per posar tres exemples..., s’han dit frases del tipus «acabaremos 
pagando centenares de millones». Bé, això és una predicció; jo crec que no té fona-
ment, ja em perdonarà. Una altra cosa és que aquest tipus de prediccions ja els hi 
he sentit moltes vegades i un arriba a la conclusió que potser –i espero que no, eh?–, 
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potser, hi han ganes, no?, de que passin aquest tipus de coses. També s’han fet supo-
sicions; diu: «Imagini’s que...» Bé, no ho sé; «imagini’s que...». Hi han coses que ja 
no han passat. No interessa, francament. I, per acabar en aquest sentit, també s’ha 
dit: «No ens n’acabem de fiar.» Bé, és una manca de confiança no justificada.

Finalment, qüestions de deute i dèficit. Com que estic convençut que hi ha un ter-
cer torn per part dels consellers... (Veus de fons.) Aleshores dir: el 2012 i al llarg del 
temps el dèficit ha anat disminuint; per tant, s’ha anat controlant. I recordin vostès 
que del dèficit permès per la Unió Europea l’Estat espanyol, el Govern de l’Estat, 
se’n queda la majoria, del percentatge, perquè ho decideix a més a més. Per tant, 
aquí l’esforç que s’ha de fer és més gran.

I, per acabar, i ja que vostès reparteixen arguments i aquest jo crec que no l’ha 
invalidat mai ningú, doncs, el dèficit fiscal. Perquè ja els he dit que 1.000 milions, 
aquests famosos 1.000 milions, en aquell moment, amb els dos mètodes, i encara 
que n’hi hagi més, però els dos habituals, que habitualment es discuteixen..., amb 
un d’ells hi ha un dèficit fiscal aproximadament d’uns 10.000 milions i amb l’altre, 
16.000 milions. Doncs 1.000 milions són o bé un 10 per cent..., i a l’altre gairebé un 
7 per cent. Només amb aquests ingressos aquesta externalització no hagués fet falta.

Moltes gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Doncs, arribats en aquest punt, només restaria, en cas que el vice-
president i el conseller volguessin concloure breument aquest punt de l’ordre del dia... 
(Pausa.) Doncs els cediria la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Sí; gràcies, president. Només reiterar que la voluntat d’aquest Govern és gestionar 
les circumstàncies al voltant de la litigació de la concessió d’Aigües Ter Llobregat amb 
dos criteris: que el servei públic es segueixi prestant amb qualitat i amb l’efectivitat 
que correspon i que el final de tot aquest procediment tingui el mínim impacte pos-
sible en les finances de la Generalitat de Catalunya. I entenem que aquest és el criteri 
correcte. S’ha parlat de polítiques d’austeritat, de la necessitat de desobeir-les, etcètera. 
En tot cas, nosaltres tindrem el mateix nivell d’obediència o desobediència que alguns 
ajuntaments que, evidentment, doncs, es troben amb circumstàncies, com l’Ajuntament 
de Berga o altres ajuntaments, en què apliquen el que apliquen. Per tant, tots sabem 
quins són els límits i quins són els marges en els que ens movem. Per tant, jo crec que 
determinats arguments..., hem de fer un 2.0 per poder-los elaborar un pèl més, crec, 
entre tots plegats.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, vicepresident. Conseller?

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Sí; només per complementar. I, en tot cas, les coses del directe: acabem de re-
bre la notícia que s’han desestimat, s’han desestimat les últimes mesures cautelars 
que havia demanat ATLL respecte a la comunicació que els va fer aquest conseller 
el 20 de desembre de 2018, i, per tant, de nou, una interlocutòria que va a favor del 
procediment que està desenvolupant, executant amb rigor i fredor burocràtica, ho 
torno a dir, aquest Govern. Per tant, en fi, una bona notícia.

En tot cas, per fer una miqueta de resposta a coses concretes que havien quedat 
penjades en les nostres intervencions i que crec que val la pena que responguem, 
senyora Bravo, les al·legacions que ens presenta l’empresa no entren en el fons; sen-
zillament, fa una al·legació a la major, no entra a discutir les xifres, eh? I en tot cas 
nosaltres les hem rebut, les estem analitzant i les resoldrem la setmana vinent. Però 
la diferència principal que tenim, sí, efectivament, és el lucre cessant, eh?; és la dife-
rència més important.
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Però jo insisteixo en què ells, l’empresa, no poden quedar-se el benefici que han 
obtingut en base a un contracte que no és vàlid, eh? I abans, en totes les meves inter-
vencions, he obviat dir «no contracte» tota l’estona per facilitat, eh?, de comprensió 
de tots plegats. Però nosaltres el que sí que reconeixem és aquell 10 per cent. Però 
aquesta diferència bàsica i fonamental és la que ells van reiterant. 

I, per respondre-li també una pregunta concreta, seva, la gestió per part de l’em-
presa concessionària ha estat bona; no tenim cap indicador que ens indiqui el con-
trari, bàsicament perquè ho han fet amb els mateixos equips i sota les directrius de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, eh?, i això és la solvència que hi posa el Govern.

Senyor Terrades, vostè és regidor i sap perfectament que en moltes ocasions..., ho dic 
perquè des de la seva posició de govern com a regidor segur que ha viscut en temes d’ur-
banisme, no ho sé, una judicialització d’un cas que per un o altre motiu s’enreda d’una 
manera que acaba, doncs, portant-nos cap a una resolució que ningú volia ni ningú pre-
tenia ni era la intenció del Govern. I, per tant, fixi’s que nosaltres en aquests moments 
estem atrapats per unes sentències que es basen en una resposta de tres paraules entre 
240 preguntes, eh?, una resposta que deia concretament «si es confirma».

Per tant, ja ho veu, aquesta judicialització d’una voluntat d’externalitzar la gestió, 
amb un bon plec de clàusules..., però amb tot un procés paral·lel de preguntes i res-
postes, entre 240, una resposta de tres paraules és la que ens ha portat a aquest tema. 
I, per tant, home, lamento que hagi succeït, lògicament, però ha passat. I no tenim 
una bola de vidre al voltant de què passarà ni si això, doncs, comportarà responsa-
bilitats o... Nosaltres ens hi haurem de cenyir, per les sentències i pel procediment 
administratiu, en tot moment.

Han fet referència tant el grup dels comuns com el grup de la CUP a aquella reso-
lució interpretativa de la carta. I la carta no diu el que vostès llegeixen. No ho diu –no 
ho diu, no ho diu. Vostès la llegeixen de manera interessada. La carta el que diu és que 
s’afrontarà la liquidació d’una determinada manera en cas que sigui compatible la sen-
tència amb una resolució contractual. I no estem aquí; estem amb una restitució. I, per 
tant, en fi, és una aproximació que es va fer, basada lògicament –els consellers no im-
provisen– en els informes previs tècnics i jurídics que així avalaven que dos consellers 
firmessin una carta, però sempre tenint en compte que s’atendria aquelles xifres que 
s’apuntaven si les sentències eren compatibles, hi insisteixo, amb una resolució contrac-
tual. No és el cas; estem amb una restitució, i, per tant, no aplica –i, per tant, no aplica.

I abans m’havia quedat per respondre –i en tot cas ara ho responc, perquè vostès 
han reiterat la pregunta– el tema dels impostos. La Generalitat no és que sigui respon-
sable d’aquests impostos, però és veritat que Aigües Ter Llobregat, l’ATLL, va pagar 
tant ITP com l’impost de societats, i ara, doncs, s’ha de reclamar tant a l’ATC com 
a l’Administració de l’Estat. En cas de denegar-se judicialment sí que la Generalitat 
ho hauria de fer efectiu, però en tot cas els ciutadans no pagaran dos cops el mateix 
concepte, o en paguen uns o paguen els altres, però en tot cas no es pagarà dos cops.

I, per últim, ja sé que potser no l’acabo de tranquil·litzar, però no s’han desatès ni 
nòmines ni cotitzacions, i que no es pot fer el traspàs sense executar el desnonament 
administratiu, que està complint totes i cadascuna de les passes que ens marca el 
procediment. I pel camí li garanteixo que no es deixa d’atendre ni nòmines ni cotit-
zacions. Per tant, des d’aquest punt de vista, estigui tranquil·la, si és que aconseguei-
xo tranquil·litzar-la, respecte al sou dels treballadors i les treballadores de l’ATLL.

Gràcies.

El vicepresident 

Bé. Doncs gràcies, conseller, gràcies, vicepresident, per aquesta compareixença.
Donat que aquest és el darrer i únic punt de l’ordre del dia, aixecaria la sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i catorze minuts.
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