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INFORME TÈCNIC

Assumpte: Renovació expedient d’Estudi del Servei municipal de subministrament i 
distribució d'aigua potable a Sant Quirze del Vallès

INFORMO: 

ANTECEDENTS DE FET

La sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/09/2021, va adoptar l’acord següent:

Primer. Iniciar l'expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal 
d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès.

Segon. Constituir una Comissió d'estudi del Servei municipal d’abastament i distribució 
d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, encarregada d'elaborar la Memòria de formes 
de gestió, un Projecte de servei i un Reglament del servei, integrada per membres de 
l’ens local i personal tècnic.

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,

c. financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma d’exercici, els beneficis potencials 
i els supòsits de cessament de l’activitat.

d. La presa en consideració de la memòria del Ple i l’exposició al públic.
e. L’aprovació final pel Ple de l’ens local.

2. S’han realitzat dues sessions de la Comissió d’estudi en dates 3 de novembre i 1 de 
desembre on s’ha redactat la primera proposta de memòria de formes de gestió, 
projecte de servei i preu del servei, està en procés de redacció la proposta del nou 
reglament del servei sense estar tancat cap dels documents per la seva extensió i 
complexitat. 

3. En data 30/12/2021 finalitza el període per l’aprovació inicial de la memòria de formes 
de gestió, projecte de servei, preu del servei i reglament.
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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 renovar 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, i tornar a 
constituir la comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria per realitzar l’aprovació 
inicial, informació pública i si s’escau l’aprovació definitiva.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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