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Proposta d’acord que s’eleva a Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes 
de Ple

Unitat: Presidència
Procediment: Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
Ref. Exp.: 174/2021/SQVPT

 Resolució al·legacions i aprovació definitiva canvi forma gestió servei abastament 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.
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Cinquè.- Notificar els presents acords a CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL i als membres de la 
Comissió d’estudi.”

Els acords 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 s’ha 
presentat 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.

FONAMENTS DE DRET
Atesa la normativa aplicable, que essencialment és la següent:

- 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)

Atesos els informes recollits a l’expedient, que conclouen amb la desestimació de les sis 
al·legacions recollides a l’escrit registrat en data 20 d’abril de 2022 
(N.R.G.E.2022005821), i que son els següents:

-  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.
- Informe número 18/2022, d’11 de maig de 2022, del secretari municipal accidental.
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DISPOSICIÓ

 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 
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. 
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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, amb remissió dels informes que motiven els acords.

Ho disposo, 
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