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INFORME DE SECRETARIA NÚMERO 18/2022

Assumpte: resolució al·legacions i aprovació definitiva canvi de forma de gestió 
servei municipal d’abastament d’aigua potable

ANTECEDENTS

En sessió plenària de 24 de febrer de 2022 es van adoptar els acords que es transcriuen 
literalment a continuació:

“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.”

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, així com 
mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al portal de 
transparència, i a un mitjà diari de comunicació escrita.

Aquest període d’informació pública va finalitzar el 20/04/2022, i durant el mateix es va 
presentar un únic escrit d’al·legacions, registrat d’entrada amb el número d’anotació 
2022005821, el dia 11 d’abril de 2022, per part de la Sra. Indalecia (Linda) Lara García, 
en nom  i representació del grup municipal PSC-CP.
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Que als efectes de la resolució de les al·legacions presentades, s’han emès els informes 
que seguidament es detallen:

- Informe de 27 d’abril de 2022, del Sr. Leonard Carcolé Galea, de Capiol 
Infrastructure&Asset Management, S.L..
- Informe de 10 de maig de 2022, de la Cap del Servei Municipal de Manteniment, 
Infraestructures i Serveis.
- Informe d’11 de maig de 2022, de la interventora municipal accidental.

FONAMENTS DE DRET

I.Normativa aplicable

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la Llei de Bases de Règim Local (LRBRL)
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF)
- Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
- Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de Règim 
Local (TRRL)
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC)
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL)
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTAIPBG)

II. Resolució de les al·legacions

L’escrit registrat en data 20 d’abril de 2022 (N.R.G.E.2022005821) motiva la seva 
presentació en sis al·legacions. 

Les al·legacions segona a sisena son de caràcter tècnic i econòmic, i consten 
desvirtuades a l’expedients en els tres informes tècnics indicats als antecedents.

Respecte a l’al·legació primera, assumeixo com a propis els arguments per a la seva 
desestimació desenvolupats a l’informe de 27 d’abril de 2022, del Sr. Leonard Carcolé 
Galea, de Capiol Infrastructure&Asset Management, S.L., que son literalment els 
següents:

“L’al·legació primera qüestiona la validesa de la formació de la Comissió d’Estudi, per 
motiu de que els dos representants dels usuaris pertanyen a una mateixa associació o 
entitat. 

La al·legant considera que l’establiment de la Comissió especial per la forma de gestió de 
l’abastament de l’aigua no ha estat adequadament representativa, atès que de 
“...conformitat amb la normativa de servei de les Corporacions Locals, hi ha d’haver dos 
representants dels usuaris en la comissió. En la Comissió formada sobre les formes de 
gestió per l’abastament d’aigua potable, eren present dos representants d’una mateixa 
entitat. La interpretació de la norma s’ha de fer en el sentit que si es tracta de 
representants d’entitats, per transparència i bon govern, s’ha de convidar a dos 



representants de dos entitats diferents i no pas de la mateixa, i això seria complir el mínim 
legal”.

En aquest punt hem de fer notar que en cap cas hi ha la identificació de la norma, 
pertanyent a la “normativa de servei de les Corporacions Locals”, que estableixi que hi ha 
d’haver dos representants a la comissió tal i com es manifesta a l’al·legació.Malgrat 
aquesta manca d’identificació que fa difícil la tasca de contradir els arguments i 
fonamentes que la sostenen, ens referirem a la normativa de règim local que estableix la 
participació ciutadana en la configuració d’un servei públic local.

En aquest sentit l'article 243 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, (TRLMRLC), disposa que 
per a l’exercici de pels ens locals d’activitats econòmiques requereix un expedient previ, 
en el qual s’ha d’acreditar la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa pública. 
Concretament en el seu punt 2 es disposa que“a) L’acord inicial del ple, en què s’ha de 
designar també una comissió d’estudi integrada per membres de l’ens local i personal 
tècnic”. Per la seva banda, l’article 244 del mateix cos legal, estableix que quanl’activitat 
econòmica té per objecte prestar un servei públic essencial reservat per llei als ens locals, 
l’adopció de la iniciativa es regeix pel procediment establert per l’article 243.2 amb la 
peculiaritat, entre d’altres que “han de formar part de la comissió d’estudi representants 
dels usuaris.”
El que primer hem de cridar l’atenció és que la comissió ha estat constituïda per a la 
decisió de com prestar el servei, bé directament o bé indirectament. En aquest sentit, no 
estem davant d’una expedient d’establiment del servei, supòsit que regula el 243 del 
TRLMRLC. Així ho estableix la sentencia del TSJ de Catalunya, núm. 613/2021, de 22 de 
juny:

«La jurisprudencia se ha pronunciado mayoritariamente en favor de la primera tesis, 
considerando que la determinación de la forma de gestión de un servicio de competencia 
municipal no entra en el concepto de establecimiento de una actividad económica. Así, la 
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2.015 (RJ 2015, 943)señala que "el 
modo de gestión(directao indirecta) no afecta a la prestación del servicio en régimen de 
monopolio", y en este mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León de 21 de mayo de 2.019 (recurso número 339/2018), al 
interpretar que "no es exigible seguir el procedimiento previsto en losartículos 86.1de la 
LBRL y 97.1 del TRLRL para la adopción de un acuerdo en el que únicamente se decide 
sobre la forma degestión,directaen este caso, de unos servicios públicos locales, que son 
de prestación obligatoria en todo caso para el municipio (art. 26.1de la LBRL) y que, por 
disposición legal, están reservados a favor de las entidades locales. El acuerdo 
impugnado internaliza, no municipaliza, un servicio que por disposición legal es 
municipal".

Entendemos que debe estarse a esta última postura interpretativa, en tanto que se trata 
de un servicio público de carácter obligatorio que ya venía siendo gestionado por el 
municipio, aun de forma indirecta, por lo que no es necesario decidir sobre su 
establecimiento, ni acordar la reserva, ni la efectiva ejecución en régimen de monopolio, 
por cuanto el acuerdo se limita a decidir la forma de gestión del servicio público. Otra 
cuestión es que dicha forma de gestión deba ajustarse a las prescripciones legales.»

Tanmateix, inclús en el cas del supòsit d’establiment del servei, el TRMLRC en cap cas 
es refereix en cap mena de quantificació o mínim de persones que han de formar part de 
la comissió d’establiment dels serveis essencials, per la qual cosa l’al·legació ha de ser 
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desestimada. En cap cas, per altre banda, la referència en plural de «representants» pot 
portar a la seva quantificació d’un mínim de dos persones.

Pel que fa al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals(ROAS),establert pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que desenvolupa reglamentàriament el TRLMRLC, 
l’única menció que podria ser tinguda en compte en ares a recolzar l’al·legació que estem 
contestant es la prevenció continguda a l’article 183 quan disposa per a la prestació d’un 
servei en règim de monopoli que
«183.1 Per a la prestació del servei essencial reservat en règim de monopoli s’ha de 
seguir el procediment que regulen els articles del 143 al 149 d’aquest Reglament, amb les 
particularitats següents:

a) La comissió d’estudi és designada per la corporació local i està integrada per membres 
d’aquesta, com també pel personal tècnic necessari i per representants dels usuaris, 
designats per les associacions locals afectades en la matèria, si n’hi ha.»

Cal destacar que a diferència del que disposa la TRLMRLC, el ROAS no fa cap menció a 
la participació d’usuaris per a l’establiment d’un servei, tret del supòsit que es tracti de la 
prestació en règim de monopoli, que no és el nostre cas.

Per tant, la constitució de la comissió tampoc ha vulnerat el que disposa el ROAS al 
respecte del número de membres dels representants dels usuaris.

Pel que fa a la referència de la llei de transparència i al reglament de participació 
ciutadana, únicament se’n fan referències genèriques que en cap cas es suporten en cap 
norma ni mandat al que es pugui atribuir cap vulneració a l’hora de constituir la comissió.

Consegüentment hem d’informar en el sentit de desestimar aquesta al·legació.”

Afegir, als arguments exposats en l’indicat informe, que s’ha donat compliment en la 
tramitació de l’expedient als principis de publicitat activa establerts a l’article 8 i següents 
de la LTAIPBG.

En concret, a nivell de publicitat, difusió i dades obertes, almenys consta la publicació en 
aquests espais municipals:

· Web municipal: Viure a Sant Quirze > Manteniments i Serveis Urbans > Servei 
d'abastament d'aigua potable > CONSULTA EXPEDIENT: Determinació de forma de 
gestió del Servei municipal d’abastament d’aigua potable 
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzN-
ubc4o1FL0O2KiVJ5qMf3pfqBRQdWJrM

· Web municipal: Viure a Sant Quirze > Manteniments i Serveis Urbans > Servei 
d'abastament d'aigua potable > Constitució de l’entitat municipal "Serveis Municipals Sant 
Quirze, S.R.L.” i els estatuts reguladors: 
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzOxMkHB59apGmiHFC5X-
pI8zf4L58ScwsA 

· Web municipal: Viure a Sant Quirze / Manteniments i Serveis Urbans / Servei 
d'abastament d'aigua potable: 
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzOmBLQ-6tDblyy6Yjfm-ISr 

http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzN-ubc4o1FL0O2KiVJ5qMf3pfqBRQdWJrM
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzN-ubc4o1FL0O2KiVJ5qMf3pfqBRQdWJrM
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzOxMkHB59apGmiHFC5X-pI8zf4L58ScwsA
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzOxMkHB59apGmiHFC5X-pI8zf4L58ScwsA
http://www.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzOmBLQ-6tDblyy6Yjfm-ISr


· Portal de Transparència: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès/Govern obert i 
transparència > Acció de govern i normativa > Normativa, plans i programes > Memòries i 
documents dels projectes normatius en curs: https://www.seu-
e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-
en-curs

· Portal de Transparència: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès/Govern obert i 
transparència > Acció de govern i normativa > Normativa, plans i programes > Plans i 
programes destacats sobre les polítiques públiques: https://www.seu-
e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques

· Notícia, del 25 de febrer de 2022: 
http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY7lfTqXxYWmUr3
YaEtZre74

· Notícia, del 31 de juliol de 2020: 
http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY7t60tFjnFh52dy5
ntdk2OI

III. Contingut acords desestimació al·legacions i aprovació definitiva 

La proposta sotmesa a consideració del ple és la següent:

Primera.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal PSC- CP, 
mitjançant escrit amb número d’entrada 2022005821, d’11 d’abril de 2022, contra els 
acords de ple de 24 de febrer de 2022 d’aprovació inicial de la memòria i resta de 
documentació per a la determinació de la forma de gestió del servei municipal 
d’abastament i distribució d’aigua potable, en mèrits del tenor dels informes incorporats a 
l’expedients i que motiven els presents acords.

Segona.- Aprovar definitivament la Memòria justificativa, el Projecte i la resta de 
documentació, 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 
definitivament 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. 

Tercera.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’efectiva disponibilitat dels mitjans 
necessaris atesa la elecció de la forma de gestió directa del servei d’abastament d’aigua 
potable, mitjançant la utilització d’un ens instrumental. 

Quarta.-Publicar els corresponents edictes d’aprovació definitiva en els mitjans oficials 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB-, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya –DOGC-, web municipal i tauler d’edictes municipal.

Cinquena.- Aprovar el Reglament del Servei de l’Aigua de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, que consta a la documentació que integra l’expedient, i disposar-ne la publicació 
íntegra al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal, juntament amb 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs?p_p_id=56_INSTANCE_zlUljJqbiweL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs?p_p_id=56_INSTANCE_zlUljJqbiweL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs?p_p_id=56_INSTANCE_zlUljJqbiweL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs?p_p_id=56_INSTANCE_zlUljJqbiweL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques
https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques
https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques
http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY7lfTqXxYWmUr3YaEtZre74
http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY7lfTqXxYWmUr3YaEtZre74
http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY7t60tFjnFh52dy5ntdk2OI
http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY7t60tFjnFh52dy5ntdk2OI
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els presents acords, i alhora anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi 
publicat íntegrament el text. 

Sisena.- Lliurar sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni 
fefaent d'aquests acords, al Departament de Governació de la Generalitat i a 
l'Administració de l'Estat. 

Setena.-Facultar tant àmpliament com sigui possible en dret a la senyora alcaldessa, per 
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords 
anteriors.

Vuitena.- Notificar els presents acords a CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L. i al grup 
municipal PSC-CP.

IV Consideracions respecte a la liquidació del contracte i forma de gestió 
personificada

La liquidació del contracte vigent fins al 2 de gener de 2023 del servei municipal 
d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès subscrit amb 
l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, serà duta a terme pels òrgans 
administratius de l’Ajuntament que designi el ple de l’Ajuntament com a òrgan de 
contractació.

La liquidació haurà de ser aprovada pel Ple, amb l’informe preceptiu de la secretaria i la 
intervenció municipal i previs els tràmits oportuns d’audiència a l’interessat. L’estudi de 
liquidació es desenvolupi durant la fase final de la intervenció tècnica, però solapant-se a 
la mateixa. Cal recordar que el ple municipal va acordar, en sessió ordinària de 27 de 
maig de 2021, 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.

Per altra part, la memòria justificativa de la forma de gestió escollida que es pretén ara 
aprovar definitivament conclou que la forma de gestió més adient per al municipi de Sant 
Quirze del Vallès és la gestió directa mitjançant forma personificada a través d’una EPEL 
(Entitat Pública Empresarial Local) o una societat pública municipal. 

En base això, el ple municipal en acord de 31 de març de 2022 va aprovar inicialment la 
constitució de l’entitat mercantil de capital cent per cent titularitat de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, anomenada “Serveis Municipals Sant Quirze, S.R.L.” i els estatuts 
reguladors. A data d’avui, aquest acord d’aprovació i el redactat dels estatuts que s’hi 
aprovava resten en exposició pública fins al proper 25 de maig de 2022. És per aquest 
motiu que a la proposta d’acord que ara s’informa s’inclou a la part dispositiva que es 
condiciona l’efectivitat dels acords a l’efectiva disponibilitat dels mitjans necessaris.

V. Procediment aprovació definitiva forma gestió del servei

És el Ple, en virtut de l’article 22.2.f) de la LRBRL i l’article 52.2.g) del TRMRLC, l’òrgan 
competent per aprovar les formes de gestió dels serveis públics.



En quan al quòrum necessari per la seva aprovació, cal estar a allò disposat a l’article 
47.2.k) de la LRBRL, disposa l’adopció mitjançant majoria absoluta de:

“k) municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y 
aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.”

L’article 183 del ROAS preveu també que l’acord d’aprovació de l’expedient pel ple de la 
corporació s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legals dels membres. Però 
ho preveu quan es refereix al procediment per a la prestació en règim de monopoli.

No és del tot pacífic el dubte de si l’exigència de majoria absoluta es requereix per a 
qualsevol canvi en la forma de gestió d’un servei; o bé si l’exigència d’aquest quòrum 
reforçat només es requereix si prèviament l’Ajuntament ha optat per prestar el servei en 
règim de monopoli legal, i vol demanar l’autorització corresponent a la Generalitat ( cal 
analitzar els articles 47.2.k), 86.1i 86.2  LRBRL, i l’article 245.1 i 245.2 TRLMRLC).

Com que una interpretació literal de l’article 47.2 k) de la LRBRL admet que es requereixi 
la majoria absoluta per realitzar qualsevol canvi de gestió d’un servei públic, el criteri de 
màxima seguretat és la seva aprovació per majoria absoluta.

L’acord d’aprovació definitiva ha de publicar-se per al seu general coneixement en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa 
l’article 70.2 de LRBRL.

Segons aquest mateix article s’haurà de publicar íntegrament el text del reglament 
regulador del servei. En termes semblants es pronuncia l'article 196.2 del ROF.

És el que s’informa als efectes oportuns, no obstant això l’òrgan competent decidirà el que 
consideri oportú.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura.
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