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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.

La cap de Recursos Humans, Sra. Meritxell Montfort Camprubí.

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

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

No assisteixen, sense excusa:

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

CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ

La sessió es desenvolupa de manera telemàtica mitjançant la plataforma Lifesize, s’inicia 
a les 15.55 hores i conclou a les 17.00 hores, del dia 13 de gener de 2022.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.Aprovació de l’acta de la sessió de 1 de desembre 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 Proposta d’aprovació de la Memòria de formes de gestió, el Projecte de servei, 
del Reglament de servei i proposta de tarifes.

L’alcaldessa dona la paraula a la Sra. Ordaz, qui explica les consultes plantejades per la 
Sra. Lara, el Sr. Molins i el secretari municipal, així com les respostes que el consultor Sr. 
Carcolé ha donat.

Respecte a la consulta relativa a la població i usuaris, el Sr. Molins posa de manifest que 
el document ha de ser el més fidel possible, i la Sra. Ordaz fa esment a que es proposarà 
fer una anotació detallant diferenciació entre població i usuaris.

A les 16.12 hores s’absenta de la sessió la Sra. Casaramona.

El Sr. Perez pregunta si no es preveuen despeses d’inversions pel 54% de les canonades 
a canviar i amb fibrociment que poden suposar una gran despesa pels municipis.

L’alcaldessa explica que s’ha confós durant anys no pujat tarifes per no fer inversions i no 
s’ha planificat a la concessió. Ara s’hauria de fer un pla d’inversions.

S’incorpora la Sra. Linda Lara a les 16.34 hores.

El Sr. Perez diu estar totalment d’acord i diu que no és culpa de l’actual govern, però que 
s’ha de reflectir a la memòria que s’ha de fer aquesta inversió perquè ens fem trampes al 
solitari.

El Sr. Cabre explica que aquesta memòria avalua la forma de gestió i la realitat no la 
tindrem, sí hi ha un apartat d’inversions. S’hauria d’assumir aquesta despesa pel 
concessionari o per l’Ajuntament, si ho fa l’Ajuntament no tindrem la realitat concreta fins 
a la intervenció tècnica del servei. Independentment de la forma de gestió hauran unes 
inversions que s’hauran de fer, l’efecte és el mateix, i no sabem la realitat de la xarxa.

El Sr. Perez posa de manifest que pot haver un problema de salut pública.

La Sra. Ordaz explica que l’estat de les canonades per on passa l’aigua no afecta a la 
salut, i el Sr. Pérez respon que sí pel fet de rentar roba, i cal informació respecte a aquest 
tema.

El Sr. Coll exposa que l’important és si l’Ajuntament pot i si és convenient assumir aquest 
servei de forma directa. La inversió s’haurà de fer igualment. Si l’Ajuntament es fa càrrec 
de la gestió del servei podrà destinar els diners que no van a repartiment de dividendos 
en millores de la xarxa. Serà beneficiosa la gestió directa per millorar la xarxa.

El Sr. Cabré explica que fins que no se sàpiga la magnitud de la inversió a fer difícilment 
es podrà fer una projecció d’aquestes inversions.

El Sr. Perez afegeix que cal saber quina seria la inversió i quin el marge de benefici. Si no 
hi ha marge de benefici no podrem fer les inversions.

La Sra. Ordaz manifesta que sí està a l’estudi però que ho revisaran.
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La Sra. alcaldessa demana deixar la reunió aquí perquè s’estan plantejant tota una sèrie 
de preguntes i a la propera reunió, on hi hauran d’altres assistents que avui no hi son, 
sortiran les mateixes preguntes i seran improductives.

Els assistents estan d’acord, i l’alcaldessa explica que s’enviaran les preguntes i 
respostes i s’emplaçarà als assistents a una nova reunió en un parell de setmanes. 

3. Precs i preguntes.

No n’hi han.

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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