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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 24/02/2022 , 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 subscrit amb 
l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL es va iniciar en data 2 de gener 2003, 
essent el termini d’execució del contracte de 20 anys. En data 2 de gener del 2023 finalitza 
el període principal del contracte.

2. Per acord de Ple de 27 de maig de 2021 es va 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 i iniciat el 2 de gener 2003, a la funcionària municipal Sra. Laura Ordaz Suárez, per tal 
d’assegurar la correcta reversió dels actius afectes al servei. Aquesta designació es feia 
se’ns perjudici dels posteriors actes administratius que pogués adoptar el plenari municipal 
als efectes d’iniciació, impuls i finalització de la liquidació del contracte.

3. Consta a l’expedient informe de la Cap del Servei Municipal de Manteniment de l’espai 
urbà i infraestructures i Serveis municipals, de 2 d’agost de 2021, en el que proposa iniciar 
l’expedient del procediment per a la determinació de forma de gestió del Servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, 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.

4. El Ple municipal, en sessió ordinària de 30 de setembre de 2021, va adoptar els acords 
d’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 i de constituir una 
Comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i 
Reglament del servei, amb la composició que hi constava.

En la mateixa resolució es disposava que la Comissió d'estudi hauria de concloure 
l'elaboració de la indicada documentació en el termini de tres mesos des de l'adopció 
d'aquest acord plenari. En el cas que no es presentés la documentació dins el termini 
esmentat, els membres de la Comissió cessaran automàticament.
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5. Tal i com consta a l’expedient, i segons informe de la Cap del Servei Municipal de 
Manteniment de l’espai urbà i infraestructures i Serveis municipals del 30 de desembre de 
2021, finalitzava el termini de tres mesos sense que la Comissió hagués acabat 
l’elaboració dels documents amunt enumerats.

6. En base a això últim, el Plenari municipal de data 30 de desembre de 2021 va resoldre 
nomenar una nova 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, i un Reglament del servei, integrada pels membres que s’hi 
indicaven.

7. Consten a l’expedient les actes de les sessions de la Comissió d’estudi, que es va 
reunir  el 3 de novembre i 1 de desembre de 2021, i el 13 de gener i 8 de febrer de 2022. 
En aquesta darrera sessió la Comissió, per majoria absoluta dels assistents, acorda elevar 
al Ple els documents de la Memòria, Projecte i Reglament per al canvi de forma de gestió 
del Servei d’abastament d’aigua potable del municipi.

FONAMENTS DE DRET

Articles 52.2.g., 66, 67, 243, 245 i 249 del Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i concordants de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Articles 159, 160 i 181 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995,pel qual 
s’aprova el  Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic por la qual es transposen a 
l’ ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Atesos els informes de la Interventora accidental del 18 de febrer de 2022, i del Secretari 
accidental, del 20 de febrer de 2022.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Prendre en consideració la Memòria justificativa, el Projecte i la resta de 
documentació, elaborada per la Comissió d’estudi creada per acord de Ple de 30 de 
desembre de 2021, per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal 
d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, quin text íntegre es 
dona per reproduït formant part del contingut dels presents acords, i aprovar inicialment 
l’exercici de l’activitat econòmica, la prestació del Servei en la forma de gestió directa, 
mitjançant l’encàrrec a un ens instrumental personificat, mitjà propi de l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar condicionar l’efectivitat de l’acord adoptat pel Consistori, en el cas que fos 
favorable a la gestió directa del servei d’abastament d’aigua potable, mitjançant la 
utilització d’un ens instrumental, a l’efectiva disponibilitat dels mitjans necessaris.

Tercer.- Aprovar inicialment  el Reglament del Servei de l’Aigua de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, que consta a la documentació que integra l’expedient.

Quart.- Sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica 
municipal, al portal de transparència, i a un mitjà diari de comunicació escrita, la Memòria, 
el Projecte i la resta de documentació elaborada per la Comissió d’estudi per a la 
determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua 
potable a Sant Quirze del Vallès, i l’aprovació inicial del Reglament del Servei de l’Aigua de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l’efecte de que puguin ser examinats i, si escau, 
formular els suggeriments, les reclamacions i les al·legacions que es considerin pertinents. 
La dita exposició pública es realitzarà per un període de 30 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província o 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Notificar els presents acords a CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL i als 
membres de la Comissió d’estudi.

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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