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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT I 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE A SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ASSISTENTS
 
L’alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, qui presideix la sessió.

El regidor del grup municipal de Junts per Sant Quirze- ERC-AM, Sr. Alex Brossa i 
Enrique.

La regidora del grup municipal de JuntsxCat- Sant Quirze, Sra. Miriam Casaramona i 
Massana

La regidora del grup municipal de Sant Quirze en Comú, Sra. Marta Baldrich Casellas.

La regidora del grup municipal de PSC, Sra. Linda Lara Garcia.

La interventora accidental municipal, Sra. Montse Moles Llamas.

El Tresorer Municipal i Cap de Serveis Econòmics, Sr. Joan Cabré i Gascon.

La Cap del Servei de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, Sra. Laura Ordaz 
Suarez.

La Cap de RRHH, Sra. Meritxell Monfort i Camprubí.

La regidora del grup municipal de Junts per Sant Quirze- ERC-AM, Sra. Laura Flos Perez, 
en qualitat d’oient.

El Sr. Jordi Molins i Albanell, en representació de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Sant Quirze del Vallès (en endavant FAV).

El Sr. Leonard Carcolé, assessor tècnic especialista en Cicles de l’Aigua, en qualitat 
d’assessor. 

El secretari accidental, Sr. Pere Gallego Cañizares, qui actua com a secretari de la 
Comissió.

CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ

La sessió es desenvolupa de manera telemàtica mitjançant la plataforma Lifesize, s’inicia 
a les 16.06 hores i conclou a les 16.36 hores, del dia 3 de novembre de 2021.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcaldessa obra la sessió i dona la paraula a la Sra. Ordaz, qui explica els antecedents 
del contracte de subministrament d’aigua potable fins ara en vigor, i que finalitza el 2 de 
gener de 2023.

Explica que ja s’ha iniciat la intervenció del contracte i la liquidació, i ara cal que 
l’Ajuntament estudiï la forma de gestió. Al ple de setembre es va designar aquesta 
Comissió d’Estudi, integrada per tècnics, polítics i en representació dels consumidors la 
FAV. En tres mesos s’ha de redactar la memòria, el projecte, el reglament, les tarifes i 
després aprovar pel Ple.

Seguidament la Sra. Ordaz presenta als assistents i explica el currículum del Sr. Carcolé, 
a qui li dona la paraula.

El Sr. Carcolé explica la raó de ser de la Comissió. Fa esment a que la determinació de la 
forma de gestió depèn en cada municipi de diverses variables. I les formes de gestió 
poden ser indirectes (contracte de serveis, concessió de serveis i empresa de economia 
mixta) o directes (personificada i no personificada).

Explica que hi ha tres aspectes determinants: el benefici industrial, el tractament de les 
amortitzacions i la retribució financera de les inversions. I també es fa l’estudi atenent a 
criteris de sostenibilitat, ambientals i socials, entre d’altres. Aquests factors es valoren 
conjuntament i es determina quina és la forma de gestió més eficient; i a partir d’aquesta 
memòria es fa el projecte de servei, que és diferent en funció de si ja existia o es crea de 
nou. En el nostre cas el projecte es fa a partir del servei ja existent.

Aquests documents son documents tècnics, que s’elaboren moltes vegades per 
consultors, com en el seu cas, per tal d’analitzar-ho a la Comissió, qui a la vegada els 
elevarà al ple per a la seva aprovació.

La Sra. Ordaz expressa que el Sr. Carcolé farà aquest estudi, i passarà la informació a la 
Comissió.

El Sr. Carcolé explica que amb els tres mesos que la Comissió té per elaborar aquest 
document n’hi ha prou, sobretot si es fa amb una consultoria, no obstant res impedeix 
renovar la Comissió en el cas que aquesta caduqués pel transcurs d’aquests tres mesos 
per elaborar la documentació.

La Sra. alcaldessa manifesta que en el cas que no s’arribés ja es portaria la renovació a 
Ple, i indica als tècnics que quan tinguin la documentació o una part els ho facin arribar.

El Sr. Carcolè expressa que aniran treballant i a través de la Sra. Ordaz la faran arribar.

La Sra. alcaldessa demana si algú té alguna pregunta.

El Sr. Molins posa de manifest que el so de la sala d’Alcaldia és mot dolent. Si les 
reunions no es fan presencials s’ha d’arreglar. Explica que hauria portat coses però va 
dues o tres reunions avançat i ja les comentarà. 

La Sra. alcaldessa respon que miraran el tema del so i de les reunions presencials.

El Sr. Molins exposa que tindran reunió la setmana vinent amb Terrassa per veure com 
els ha funcionat el model.
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La Sra. alcaldessa manifesta que miraran l’agenda per intentar fer les reunions 
presencials i seguidament aixeca la sessió en el lloc i data assenyalats a 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe com a secretari accidental.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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