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INFORME TÈCNIC

Assumpte: Expedient de Comissió d'estudi del servei de subministrament aigua potable 
a Sant Quirze del Vallès

INFORMO: 

ANTECEDENTS DE FET

El contracte administratiu de gestió, en règim de concessió administrativa, del servei 
municipal d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès amb 
l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÖ, SL es va iniciar en data 2 de gener 2003, el 
termini del contracte és de 20 anys.

En data 2 de gener del 2023 finalitza el període principal del contracte, abans de la 
finalització del contracte s’han de fer obligatòriament dos actuacions:

1. Intervenir el servei tècnicament. 

2. La liquidació del contracte. 

En relació amb la fórmula en que es donarà continuïtat al servei, es necessari que 
l’Ajuntament analitzi quina és la forma més eficient per a la prestació del servei, la qual 
cosa es fa mitjançant la redacció de:

- Memòria de formes de gestió, projecte de servei, reglament i preu del servei.

Actualment la competència del servei municipal d’abastament d’aigua potable correspon 
al servei de Manteniment de l’espai públic, infraestructures i serveis municipals.

FETS

1. El procediment administratiu per a l’establiment dels serveis es regeix pels articles 243 
a 250 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya (TRLMC) i pels articles 159 i 160 
del Reglament d’Obres i Serveis 

L’article 243.2 de la TRLMC ens diu que per tal que els ens locals realitzin l’exercici 
d’activitats econòmiques es requereix un expedient previ en el qual s’ha d’acreditar la 
conveniència i l’oportunitat de la iniciativa pública, per adoptar aquesta iniciativa cal:

a. L’acord inicial del Ple, en que s’ha de designar una comissió d’estudi integrada per 
membres de l’ens local i personal tècnic.

b. Una memòria redactada per la comissió, que ha de servir de base per a la 
resolució de l’expedient i que ha de tenir en compte els aspectes socials, 
financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma d’exercici, els beneficis potencials 
i els supòsits de cessament de l’activitat.
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c. La presa en consideració de la memòria del Ple i l’exposició al públic.

d. L’aprovació final pel Ple de l’ens local.

L’article 244 de la TRLMC estableix que quan un activitat econòmica té per objecte 
prestar un servei públic essencial reservat per llei als ens locals, l’adopció de la iniciativa 
es regeix pel procediment establert per l’article 243.2, amb les particularitats següents:

a) Han de formar part de la comissió d’estudi representats dels usuaris.
b) S’ha de determinar la forma de gestió del servei, dins les establertes per la llei.
c) La memòria ha d’incloure un projecte de tarifes del servei.

2. Contingut de la Memòria de formes de gestió, projecte de servei, reglament i preu del 
servei:

En la memòria han de consignar-se els motius que condueixen a les decisions 
adoptades, i haurà de justificar-se la forma de gestió escollida, les referències 
imprescindibles a la liquidació del contracte (que seran provisionals a l’espera de 
l’aprovació de la liquidació) i l’obligació de l’Ajuntament de conservar els béns afectes al 
servei.

La memòria també ha de contenir un projecte de tarifes del servei (art. 244c) TRLMC).

El Projecte d’establiment del servei, d’acord amb l’article 159.2 del ROAS, haurà de 
contenir els aspectes següents:
- Les característiques del nou servei.
- La seva forma de gestió.
- Les obres, béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació amb indicació si 

s’escau de les que hagi de realitzar el contractista.
- L’estudi econòmic – financer i si s’escau les tarifes a percebre.
- En el supòsit de gestió indirecta el cànon o la participació que hagi de percebre l’ens 

local, i la compensació econòmica que si s’escau aquest hagi de satisfer.
- El règim estatutari dels usuaris.

FONAMENTS DE DRET

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. Articles 159 i 160.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. Article 65 i del 243 al 250.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Articles 22, 25 a 27, 85-
85 ter i 86.

CONCLUSIONS

Es proposa iniciar l’expedient del procediment per a la determinació de forma de gestió 
del servei municipal d’abastament d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, la creació de 
la comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria per realitzar l’aprovació inicial, 
informació pública i si s’escau l’aprovació definitiva.
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Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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