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CERTIFICAT

Unitat: Secretaria
Ref. Exp.: 174/2021/SQVPT
Descripció: Determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i 
distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès
Finalitat Al·legacions durant el termini d’exposició pública 

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

CERTIFICO:

Que a l’expedient de referència consta l’informe emès per la Cap de manteniment de l’espai 
públic i infraestructures, Sra. Laura Ordaz Suàrez, el dia 25/04/2022, que literalment diu:

“ANTECEDENTS DE FET

1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2022, va aprovar 
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, 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. També va acordar 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.

2 . L’acord i l’expedient es van sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 
comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província o al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis municipal. També es sotmet 
a informació pública mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al 
portal de transparència, i a un mitjà diari de comunicació escrita.

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

CONCLUSIONS

1. L’acord i l’expedient es van sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils, 
comptador des de l’endemà de la darrera publicació, realitzada el 07/03/2022. Per tant el 
període d’informació pública va finalitzar el 20/04/2022.

2. Durant aquest període, s’han presentat les al·legacions següents:

Número de registre Data Tercer
2022005821 11/04/2022 Partit Socialista de Catalunya”

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, als efectes de la finalització del període 
d’exposició pública per presentació d’al·legacions , d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura 

Vist i plau,
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