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Ref. Exp.: 174/2021/SQVPT

Certificat d’acord de Ple

PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

CERTIFICO

Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/09/2021 , va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

1. El Contracte administratiu de gestió, en règim de concessió administrativa, del Servei 
municipal d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès amb 
l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, que es va iniciar en data 2 de gener 2003, 
té prevista la seva finalització el 2 de gener del 2023.

2. Abans de la finalització del contracte s’han de fer obligatòriament dues actuacions:
1. Intervenir el servei tècnicament.
2. La liquidació del contracte.

3. La sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 27 de maig  de 2021 va acordar 
designar Interventora tècnica de la Concessió del Servei municipal d’abastament i 
distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès, segons contracte subscrit amb la raó 
social CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, a la funcionària municipal Sra. Laura Ordaz 
Suárez, Cap de Manteniment de l’espai urbà i Infraestructures i Serveis municipals, per tal 
d’assegurar la correcta reversió dels actius afectes al servei.

4. Prèviament a la continuïtat del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua 
potable, és necessari que l’Ajuntament analitzi quina és la forma més eficient per a la 
prestació del servei, preparant una Memòria de formes de gestió, un Projecte de servei, un 
Reglament del servei  i anàlisis del cost del servei.

5. Atès l’informe emès el 2 d’agost de 2021 per la Cap de Manteniment de l’espai urbà i 
Infraestructures i Serveis municipals, on es proposa iniciar l’expedient del procediment per 
a la determinació de la forma de gestió del servei municipal d’abastament i distribució 
d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, la creació de la Comissió d’estudi encarregada 
d’elaborar la Memòria per realitzar l’aprovació inicial, informació pública i si s’escau 
l’aprovació definitiva.

6. El Ple, en la sessió ordinària que va tenir lloc el 24 de setembre de 2015, va establir, en 
caràcter general, la composició de la Comissió d’estudi de les revisions, modificacions i 
redacció d’ordenances i reglaments i va acordar que mitjançant decret d’Alcaldia es 
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determinaria de forma nominal la Comissió d’estudi per cada normativa específica a 
modificar o regular.

FONAMENTS DE DRET

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta 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,  un Reglament del servei,  que estarà  integrada pels 
membres següents:

- L’alcaldessa, qui la presidirà, o regidor en qui delegui.

-El tinent d’alcaldia de l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic

- Representants dels grups municipals, o regidor suplent que cada grup designi:
· Àlex Brossa Enrique, designat pel grup municipal Junts-ERC-AM
· Marta Baldrich Caselles, designada pel grup municipal SQV EC
· Míriam Casaramona Massana, designada pel grup municipal JUNTS
· Linda Lara García, designat pel grup municipal PSC-CP
· David Sánchez Mancebo, designat pel grup municipal C’s

- Tècnics municipals:
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· Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal 
· Pere Gallego Cañizares, Secretari
· Maria Teresa Ollé Represa, Cap d’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic
· Joan Cabré Gascón, Cap de Serveis Econòmics
· Laura Ordaz Suárez, Cap de Manteniment de l’espai urbà i Infraestructures i 

Serveis municipals
· Meritxell Monfort Camprubí, Cap del Servei de Recursos Humans 

- Representació dels usuaris del servei: 
· Representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze

La Comissió podrà comptar també amb el suport i assessorament d’altre personal tècnic 
que la Presidència consideri adient.
Actuarà com a secretari de la Comissió qui ho és de la Corporació, amb veu i sense vot. 

Tercer. Disposar que la Comissió d'estudi haurà de concloure l'elaboració de la Memòria 
de formes de gestió,  un Projecte de servei,  i un Reglament del servei del 
subministrament d’aigua  en el termini de tres mesos des de l'adopció d'aquest acord 
plenari. En el cas que no es presenti la documentació dins el termini esmentat, els 
membres de la Comissió cessaran automàticament.

Quart . Notificar aquests acords als membres de la Comissió.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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