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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.

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

El regidor del grup municipal de PSC, Sr. Juan A. Perez Garcia.

La interventora accidental municipal, Sra. Montse Moles Llamas.

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

La Sra. Maria Teresa Ollé Represa, Cap d’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai 
Pública.

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

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.

El regidor del grup municipal de Junts per Sant Quirze- ERC-AM, Sr.Josep Coll i Aceña, 
en qualitat d’oient.

NO ASSISTEIXEN:

S’excusa la presència del regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. David Sánchez i 
Mancebo.

No assisteixen, sense excusa:

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

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

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

CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ
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La sessió es desenvolupa de manera telemàtica mitjançant la plataforma Lifesize, s’inicia 
a les 16.05 hores i conclou a les 17.14 hores, del dia 1 de desembre de 2021.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.Aprovació de l’acta de la sessió de 3 de novembre de 2021

L’alcaldessa obra la sessió i demana si hi ha cap aclariment sobre l’acta. No havent 
resposta es procedeix a la votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents.

2. Presentació de la Memòria de valoració de la forma més sostenible i eficient per 
la prestació del Servei d’abastament d’aigua potable al municipi

L’alcaldessa dona la paraula a la Sra. Ordaz, qui a la seva vegada la cedeix al Sr. 
Carcolé. qui explica el document de memòria enviat als assistents. 

Posa de manifest que és un document tècnic, per a l’elaboració del qual es sol 
subcontractar un consultor especialitzat. Se segueix el procediment establert a la Llei 
municipal i de règim local i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Previ 
acord plenari es designa una Comissió d’estudi, es donen tres mesos per fer memòria i 
resta de documentació, informe de Secretaria i Intervenció , acord plenari, exposició 
pública i aprovació definitiva.

Explica que l’objectiu de la memòria es definir la forma més sostenible de gestió del 
servei, i enumera i explica les diferents formes de gestió. Detalla el contingut del projecte 
del servei, que també conté el document, així com l’estudi de costos, fent una reflexió 
sobre la bona gestió tant en l’àmbit públic com privat.

Conclou que la forma més eficient de gestió en el cas de Sant Quirze és la gestió directa, 
des del punt de vista econòmic, financer, social i jurídic, tal i com consta en el text de la 
memòria.

La Sra. Ordaz demana si hi ha preguntes.

El Sr. Molins manifesta que tenia vàries qüestions prèvies, però concretant pregunta si 
quan en l’apartat 4.1. de la pàgina 45 es parla de població de Sant Quirze és només de 
Sant Quirze centre o també Les Fonts.  

La Sra. Ordaz contesta que no inclou Les Fonts.

El Sr. Molins manifest que som menys població llavors.

El Sr. Carcolé diu que el càlcul està ben fet, la xifra és de l’assegurança. El servei 
projectat és el mateix que es preveu en qualsevol estudi de tarifes de CASSA.

El Sr. Molins pregunta què vol dir el concepte de rendiment de xarxa recollit a la pàgina 
48.

El Sr. Carcolé dona resposta explicant la diferència amb el subministrament dels cabals 
d’aigua. 

El Sr. Molins pregunta respecte a l’inventari previst a la pàgina 51; no es posen els 
dipòsits soterrats de Castelltort, i es parla del dipòsit de Sant Quirze Parc 2, que no ens 
tenien constància.
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El Sr. Carcolè respon que no apareix perquè no apareix a la informació facilitada per 
CASSA.

La Sra. Ordaz afegeix que els de Castelltort no son municipals, son de ATLL.
  
El Sr. Carcolé manifesta que el de Sant Quirze Parc 2 surt a l’estudi de tarifes de CASSA 
i afegeix que els possibles errors a la memòria no tenen implicacions en quant a la gestió.

El Sr. Molins manifesta però que a la memòria ha de constar tot.

La Sra. Ordaz contesta que tot constarà a la intervenció tècnica que ara iniciarem.

El Sr. Carcolè exposa que l’estudi de liquidació del contracte vindrà després.

El Sr. Molins exposa que el total de la fórmula del cànon de l’ACA que apareix a la pàgina 
64 no és correcte.

El Sr. Carcolè respon que efectivament és un error, que es faran les correccions 
oportunes al document.

No havent més preguntes la Sra. alcaldessa exposa que es farà una nova reunió el mes 
vinent, i que en el proper ple es renovarà la Comissió, atès que caducarà en el mes de 
desembre.

El Sr. Carcolè demana que si hi ha qualsevol pregunta se li faci arribar a la Sra. Ordaz, 
que serà qui li remetrà amb ell.

La Sra. Ordaz posa de manifest que manca el Reglament del Servei, que ja existeix, i ara 
s’està revisant amb el Sr. Carcolè,i serà convenientment enviat als membres de la 
Comissió. 

El Sr. Carcolè explica que és irregular el fet que en el Reglament surti el nom de CASSA, 
perquè el seu redactat no hauria de dependre del prestador del servei. En breu es farà 
arribar un esborrany.

La Sra. alcaldessa aixeca la sessió en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament, de la 
qual cosa en dono fe.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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