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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.Josep Coll i Aceña

La regidora del grup municipal de JuntsxCat- Sant Quirze, Sra. Miriam Casaramona i 
Massana, qui s’incorpora a les 16.52 hores.

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

El regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. David Sanchez i Mancebo.

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

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 Serveis Centrals i 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.

La Sra. Laura Flos Perez, regidora del mateix grup municipal en qualitat d’oient.

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

NO ASSISTEIXEN:

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 15.57 hores i conclou a les 17.35 hores, del dia 8 de febrer de 2022.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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 que s’ha enviat el document de 
preguntes i respostes i el reglament a tots els assistents.Demana si els assistents tenen 
preguntes sobre el reglament i manifesta que s’han incorporat les qüestions debatudes a 
la darrera sessió al reglament.

El Sr. Sanchez explica que com a grup municipal van tenir una entrevista amb la empresa 
concessionària i li van traslladar que amb aquest canvi podia haver una afectació a les 
canonades, que estan molt antigues, i li van dir que per part de l’Ajuntament actual no hi 
ha hagut voluntat en els darrers temps de fer canvis, i pregunta si això és així.

L’alcaldessa respon que no sap amb qui han parlat, la empresa no els ha dit res. Explica 
que respecte el canvi de canonades CASSA fa dues coses: quan s’ha de fer el canvi ens 
diuen que han de fer inversió de 1.800.000,00 euros en canvi de canonades. I ja hem vist 
que la inversió és més petita. Per altra banda, se’ns havia dit que la taxa de reposició 
s’havia aturat a canvi de no fer inversions. No hem entrat amb ells en el canvi de 
canonades per allargar el contracte, entre d’altres coses perquè és il·legal.

La Sra. Ordaz explica que és indubtable que s’han de fer inversions. Anys enrere aquesta 
inversió anava en detriment de la tarifa. La inversió és independent de la forma de gestió.

El Sr. Carcolé explica que en el grup Aigües de Barcelona, del que forma part CASSA, hi 
ha hagut canvis organitzatius i els nous directius passen pels Ajuntaments que tenen 
contractes a punt d’acabar per convence’ls que hi ha necessitats grans d’inversió. No és 
cap novetat.

Cal fer un Pla Director d’Inversions, no és el mateix a 1, 5 ó 10 anys, tenint en compte les 
tarifes, amb independència de la forma de gestió. Aquest Pla s’ha de dimensionar amb el 
que puguin suportar les tarifes.

El ritme d’inversions és important però aquestes urgències que de què ara s’ha de fer no 
procedeixen, entre poc i massa.

La Sra. alcaldessa demana si està contestat.

El Sr. Sánchez diu que sí, que sembla una estratègia comercial, si la inversió s’ha de fer 
agraïm les explicacions i ho tenim en compte.

La Sra. alcaldessa explica que el portaveu del grup municipal del PSC a l’Informem ha 
parlat de temes tractats en aquesta Comissió que no son públics. L’alcaldessa diu que els 
companys del PSC diuen que al ser canonades velles son dolentes per la salut pública.

El Sr. Perez explica que aquesta acusació no anava directament contra els tècnics de 
Territori, no s’han de posar els tècnics pel davant. La persona que ho ha penjat no sabia 
com actuar i era més fàcil Sra. alcaldessa que ens ho haguèssim parlat per telèfon.

La Sra. Baldrich manifesta que ja fa temps s’ha constatat que no hi ha censura de cap 
grup municipal en l’Informem.
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El Sr. Carcolé fa aclariments sobre la composició del fibrociment. No hi ha risc en els tubs 
en si mateixos però sí amb el deteriorament. Posa com a exemple l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i manifesta que és bo programar la substitució d’aquest material.

El Sr. Molins exemplifica la qüestió fent esment a que quan van parlar amb Badia, una de 
les preguntes va ser si quan havia avaries en uralites podia afectar a les poblacions 
veïnes i la resposta va ser que si havia vent sí.

L’alcaldessa exposa que hi han vàries lluites, la de l’aeroport i altres, no cal generar 
alarma social, i seguidament demana als assistents si volen preguntar algun tema en 
concret.

La Sra. Ordaz explica que a banda de la forma de gestió han preguntat per fer el Pla 
Director de l’Aigua, i altres recursos, que son independents de la forma de gestió. I 
manifest que ells volen que sigui gestió directa però es independent d’altres qüestions.

La Sra. Baldrich demana si s’ha parlat de quin tipus de gestió directa. Ajuntament o 
empresa municipal.

L’alcaldessa respon que empresa municipal però no la COMU, i calen d’altres actuacions 
com llogar una nau, punt d’atenció al públic, son debats sobre la taula.

La Sra. Baldrich demana si la Comissió continuarà un cop votat això, i l’alcaldessa 
contesta que sí, no com a Comissió sinó com a grup de treball amb aquests altres temes.

La Sra. Ordaz diu que ara procediria l’aprovació inicial del canvi de forma de gestió, 
exposició pública i aprovació definitiva.

L’alcaldessa afegeix que després la interventora tècnica seguirà amb la liquidació del 
contracte.

El Sr. Molins demana si el que ara aquí s’aprovarà és la municipalització de l’aigua, i que 
ells com a usuaris pensen que la gran incògnita és si podrà respondre igual que la 
empresa que teníem fins ara.

La Sra. Ordaz contesta que la resposta ha de ser la mateixa.

El Sr. Carcolé explica que tots els concessionaris d’aigua tenen subcontractistes que han 
de garantir que tenen stock de material i maquinària. L’Ajuntament haurà de licitar un 
contracte d’aquest tipus, i en el plec hauran d’aparèixer aquestes condicions, amb un 
règim sancionador. El que no pot fer l’Ajuntament és en els primers dies no tenir capacitat 
de resposta. I fins i tot si és una societat municipal ha d’estar controlada per l’Ajuntament.

La Sra. Casaramona demana disculpes pel seu retard i  pregunta què es votarà.

La Sra. Ordaz respon que es votarà el redactat de la Memòria, Projecte i Reglament.

La Sra. Casaramona planteja que en un ple es va parlar d’una canonada que passava pel 
mig del municipi, i la posa com a exemple de les possibles inversions que s’hagin de fer.
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L’alcaldessa respon que això és el que ha explicat el Leonard, que aquesta és la 
canonada de ATLL.

El Sr. Carcolé explica l’històric d’aquesta conducció.

El S. Coll posa de manifest la valentia de l’Ajuntament per intentar esbandir el que 
passarà al 2023, aconseguir la projecció d’aquest servei públic.

Seguidament els assistents procedeixen a votar l’elevació al ple dels documents de la 
Memòria, Projecte i reglament per al canvi de forma de gestió del servei d’abastament 
d’aigua potable del municipi. S’aprova per majoria absoluta aquesta elevació per a la 
pressa en consideració i aprovació pel plenari municipal amb els vots a favor de tots els 
assistents llevat les abstencions del Sr. Perez, Sra. Casaramona, Sr. David Sanchez i Sr. 
Molins.
  
La Sra. Moles emet el seu vot favorable tot i que fa menció a que el seu parer quedarà 
exposat en l’informe que en l’exercici de les funcions d’Intervenció que té atribuïdes haurà 
d’incorporar a l’expedient.

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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