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La companyia Aigües Ter-Llobregat surt a la venda per 400 milions d'euros
L'empresa Aigües Ter-Llobregat, que gestiona el
subministrament d'aigua a més de 100 municipis entre ells
Sant Cugat, ha sortit ja a la venda per 400 milions d'euros,
segons publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOG). El
govern ja va anunciar aquesta possibilitat en la darrera tanda
de mesures encaminades a eixugar el dèficit de l'administració
catalana. El darrer ple municipal va tombar, amb els vots
contraris de l'equip de govern format per CiU, una moció de
les formacions d'esquerra a instància de la plataforma civil
Aigua és Vida, en contra d'aquesta privatització.

A partir d'aquest anunci s'estableix el termini d'un mes perquè els interessats puguin consultar les condicions i
presentar al·legacions si ho consideren oportú. Seguidament, entre juliol i agost, es disposarà d'un mes per
respondre les al·legacions presentades i un cop fet això es publicaran les condicions i clàusules del concurs al
Butlletí de la Unió Europea durant 52 dies. La previsió és que a principis d'octubre s'hagin presentat ja totes
les ofertes i que a principis de desembre es resolgui tot el procés.
El preu de l'operació se situa en un total de 1.000 milions d'euros, dels quals els primers 400 milions s'han de
fer efectius al moment de la signatura de la concessió. La resta s'haurà d'abonar en aportacions anuals durant el
període de gestió que se situa en 50 anys.
El que surt a la venda és la gestió de la companyia Aigües Ter-Llobregat i no pas els seus béns. Les condicions
també estableixen un pla d'inversions que contempla millores a la xarxa de distribució per valor de 123
milions d'euros. L'empresa que es faci amb la gestió d'aquest servei s'haurà de fer càrrec de la totalitat de la
plantilla.
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