
PROPOSTA ACORD

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE BELLPUIG I SEANA.

Atès que l'acord plenari de 30 de novembre de 2016 pel qual s'inicià expedient administratiu
de  modificació  de  la  forma  de  gestió  del  servei  públic  d’abastament  d’aigua  potable  del
municipi de Bellpuig i Seana, a gestió directa, en la forma més sostenible i eficient d’entre les
previstes a l’article 85.2 de la Llei 7/1985.

Atès que els serveis tècnics, amb l’assessorament del CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL
D’AIGÜES DE CATALUNYA, ha finalitzat els seus treballs dintre del termini fixat i ha elevat a
aquesta  Alcaldia  la  memòria  justificativa  corresponent,  amb el  contingut  que determina  la
legislació aplicable i que és suficient per adoptar les decisions pertinents;

Atès que, de conformitat amb l’article 188.5 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, el canvi de la forma de gestió
del servei referit exigeix la instrucció d'un expedient i la tramitació del procediment, en els
aspectes aplicables, com si es tractés de la seva implantació.

Atès que el tràmit procedent, d'acord amb els articles 147 i 148, i concordants, del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, és la presa en consideració de la memòria per part del ple municipal i la seva submissió
a  informació  pública  per  un  període  de  trenta  dies,  als  efectes  que  s'hi  puguin  formular
reclamacions i al·legacions.

Atès que la documentació aportada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals(ROAS), i en la mateixa s’acredita la conveniència de prestar el servei públic
esmentat sota la forma de gestió directa.

Atès, que el servei públic esmentat són de competència municipal, en virtut del que disposen
l’article 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, segons
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local; i l’article 67 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.

Atès que el  tràmit  procedent  és que el  Ple  municipal  prengui  en consideració  la iniciativa
esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils,
prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del ROAS.

Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes
previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim  jurídic  dels  ens  locals  (ROF),  atès  que  reuneix  els  requisits  que  aquestes  normes
exigeixen.

Vist l’anterior es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Prendre  en  consideració  la  Memòria  justificativa  de  la  prestació  del  servei  públic
d’abastament d’aigua potable, que inclou el projecte d’establiment i el reglament del servei.

Segon.-  Aprovar  inicialment  la  integració  al  Consorci  per  la  Gestió  Integral  d’Aigües  de
Catalunya (CONGIAC), així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix l’esmentat
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Consorci, publicats al BOP de data 3 de desembre de 2015 i trametre la sol·licitud d’adhesió a
l’esmentat ens.

Tercer.-  Designar  a  Salvador  Bonjoch  i  Guim,  Alcalde-President,  com  a  representant  de
l’Ajuntament de Bellpuig amb veu i vot al Consell Rector del CONGIAC, i com a representant
suplent  a  Ramon Gassó i  Brufau,  Tinent  d’alcalde,  quedant  aquests  sotmesos al  règim de
representació  i  separació  que  es  preveu  als  Estatuts  del  CONGIAC.  Aquests  representants
podran ser modificats per acord de l’Ajuntament.

Quart.- Aprovar l’aportació econòmica anual per a contribuir al finançament del pressupost del
Consorci,  fixada  per  l’any  2017,  en  2.400,00  euros.  Aquest  import  es  revisarà  anualment
d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà proporcionalment en funció de la data d’incorporació.
Així  mateix  aprovar  l’aportació  inicial  al  Fons  Patrimonial  del  CONGIAC de 1.536,67 euros,
calculat d’acord amb els criteris fixats per l’acord de la Junta Rectora de CONGIAC de data 19
de Novembre de l’any 2014.

Cinquè.-  Aprovar  inicialment  la  Memòria  justificativa  de  la  prestació  dels  serveis  públics
d’abastament d’aigua potable, que inclou el projecte d’establiment i el reglament del servei.

Sisè.- Modificar la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable perquè passi
a prestar-se sota la forma gestió directa mitjançant la societat anònima de capital íntegrament
públic  Gestió  Integral  d’Aigües de Catalunya,  SA,  d’acord amb la Memòria  justificativa i  el
Projecte d’establiment.

Setè.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la gestió del servei públic d’abastament
d’aigua potable.
 
Vuitè.- Sotmetre a informació pública el present expedient pel termini de trenta dies hàbils, a fi
que s’hi  puguin presentar al·legacions,  reclamacions o suggeriments,  mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya  (DOGC),  al  Tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament.  El  termini  d’informació  pública
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Novè.- En el cas de que no es presentin al·legacions, reclamacions ni suggeriments, s’entendrà
definitiu, l’acord inicialment aprovat, sense necessitat d’ulterior acord exprés.

Desè.- Donar audiència als interessats en el procediment pel mateix termini de trenta dies
hàbils, i que tot seguit es detallen: Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, i Consorci
per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.

Document Signat Electrònicament per Salvador Bonjoch Guim, Alcalde
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