Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Mobilitat
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938426670

serveis@granollers.cat

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària del Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 28
de setembre de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contractes de concessió de serveis (630)
Assumpte: Aprovar inicialment l'Estudi de viabilitat econòmic financer de la concessió de
serveis per a la gestió del servei d'abastament d'aigua de Granollers
Número Expedient: 1/2021/630
Fets
El Servei de distribució d’aigua potable actualment s’està prestant per l’empresa SOREA
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. en règim de concessió administrativa ,
segons acord d’adjudicació de l’Ajuntament ple en sessió de 29 de juliol de 1971 i contracte
signat el 27 d’octubre de 1971. El contracte consistia en el «Servicio municipal de
abastecimiento de agua a Granollers, con el Caudal de aguas procedente del rio Ter y que
comprenden la construccion de la red de distribución y la explotacion del abastecimiento».
Donat que la durada de la concessió és de cinquanta anys, començant-se a computar des
de la data d’atorgament de l’escriptura, la concessió finalitza el 27 d’octubre de 2021.
La prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable i clavegueram és
competència dels municipis d’acord amb el que estableix l’article 25.2 de la Llei de Bases de
Règim Local (LBRL). L’article 86 de la mateixa llei, declara la reserva a favor de les entitats
locals dels serveis que es consideren essencials.
Davant la necessitat d’iniciar els treballs de preparació de la liquidació del servei i de la
voluntat del consistori de fer l’anàlisi dels diferents models de gestió aplicables per a la
futura prestació d’aquest i atès l’abast extens i complex de l’objecte de la licitació, es va
iniciar expedient de contractació mitjançant la convocatòria d’una Consulta Preliminar al
Mercat d’acord amb l’article 115 de la LCSP. La Consulta Preliminar al Mercat (CPM) va ser
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 29 d’octubre de 2019.
La primera fase d’elaboració de la CPM va consistir en la descripció de les necessitats, la
definició dels àmbits i criteris de l’estudi i el format i requisits de la consulta, tasca duta a
terme conjuntament entre la Direcció de Contractació i Compres i la Direcció de Serveis
municipals, Via pública i Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers.
Fruit d’aquest treball es va dissenyar la CMP que tenia per objecte obtenir informació
d’assistència tècnica, promovent la participació dels operadors econòmics així com la resta
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dels agents participants en el mercat, per tal de poder definir correctament la nova licitació
del contracte, les seves prescripcions tècniques, i determinar la naturalesa i extensió de les
necessitats.
Així mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2020, es va
adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei d’assistència especialitzada en
la liquidació de l’actual concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable de
Granollers, la diagnosi sobre les possibles formes de gestió futures i l’acompanyament en
els treballs necessaris per a la posada en funcionament del servei segons modalitat de
gestió escollida (Lot 1 i Lot 2) a l’empresa PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, SL
(PWACS), segons la següent distribució per Lots:
Lot 1: Diagnosi tècnica i economicofinancera de l’actual servei d’abastament d’aigua potable;
valoració econòmica dels serveis i suport i assistència tècnica en la liquidació de la
concessió vigent.
Lot 2: Estudi de viabilitat i/o conveniència d’afegir a la prestació del servei d’abastament
d’aigua potable, el servei de clavegueram i l’aprofitament d’aigües regenerades per a usos
d’aigua no potable. Assistència per a l’estudi de les diferents alternatives possibles del
model de gestió del servei d’abastament d’aigua potable o del Cicle Integrat de l’Aigua, i
determinació del sistema de gestió més eficient i sostenible adaptat a les característiques
pròpies de Granollers. Assistència en la implementació de la nova forma de gestió escollida.
En el marc d’aquest estudi de la prestació del servei d’abastament d’aigua al municipi, es va
constatar que l’Ajuntament de Granollers no havia tramitat i aprovat amb anterioritat
l’expedient de municipalització del servei.
Donada la propera finalització de l’actual contracte de concessió, d’acord amb les
indicacions del secretari de la corporació i per tal de corregir formalment el tràmit
d’implantació, així com per tots els motius que consten als informes i fets exposats a la
justificació per a l’adopció de l’acord aprovat pel ple municipal en data 27/04/2021, es va
acordar iniciar “l'expedient d’implantació del servei de subministrament d'aigua potable de
Granollers i nomenament de la Comissió d'Estudi”, amb número d’expedient: 49/2021/48.
Com es reprodueix al mateix acord “Des d’una perspectiva jurídica, la tramitació d’aquest
procediment i l’acord final del Ple de l’ajuntament constitueix la denominada publicatio, és a
dir, aquella decisió per la qual l’administració pública fa seva una competència i dona forma
al servei que ha de prestar-lo, assumint en consonància totes les potestats i responsabilitats
atribuïdes per la llei a favor de l’Administració”.
El mencionat acord exposa que, per tal de fer efectiu l’establiment del servei de
subministrament d’aigua de Granollers com a servei públic a tots els efectes, es durà a
terme el procediment que estableix de forma precisa l’art. 243.2 de la llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (LMCat), i a l’art. 244 de la mateixa llei, d’aplicació quan l'activitat
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econòmica té per objecte prestar un servei públic essencial reservat per llei als ens locals,
que fixa les particularitats següents:
a) Ha de formar part de la comissió d'estudi representant dels usuaris.
b) S'ha de determinar la forma de gestió del servei, dins les establertes per la llei.
c) La memòria ha d'incloure un projecte de tarifes del servei.
Per aquest motiu, amb l’acord d’inici de l’expedient d’implantació del servei, al punt primer
s’acordà també que el ple determinaria la seva forma de gestió; en el punt segon es
designava una comissió d’estudi i els seus components, per a la tramitació de l’expedient; en
el punt tercer es disposava que la comissió havia d’elaborar una Memòria i el contingut que
havia de tenir i en el punt quart que la comissió elevaria la memòria al Ple municipal en el
termini màxim de tres mesos, tal com estableix l’article 146 del ROAS,.
Tal com facultava el Ple, per resolució de l’alcalde núm. E4306/2021, d’11 de maig es va fer
el nomenament dels membres de la comissió d’estudi; comissió paritària entre tècnics
degudament qualificats, membres de la corporació i amb representant dels usuaris, com
determina l’article 244 de la LMCat d’aplicació. La Comissió d’estudi es va constituir el 26 de
maig de 2021.
El contingut de la Memòria, d’acord amb allò establert a l’article 146 del ROAS, (Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les corporacions locals de Catalunya):
a) L'avantprojecte, si s'escau, de les obres i instal·lacions necessàries per a la implantació
de l'activitat proposada;
b) La justificació de la conveniència i l'oportunitat de la iniciativa i de l'interès públic que
concorri en l'activitat, amb la valoració, entre d'altres, dels avantatges socials derivats dels
béns o serveis a produir o de l'activitat a prestar, els llocs de treball a crear de forma directa
o indirecta, el suport a altres activitats locals, la difusió de tecnologia i qualsevol d'altres.
c) El pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l'activitat econòmica
projectada, la rendibilitat prevista i l'anàlisi cost-benefici. Aquest document també es
pronunciarà sobre la viabilitat econòmica del servei, tal i com exigeix l’art. 285.2 LCSP.
d) La justificació i proposta de la forma jurídica de gestió del servei. Si es proposa la
prestació mitjançant forma de gestió directa, estatuts de la societat o organisme que s'ha
d'instituir, en cas.
e) Projecte de reglament del servei, coherent amb l’estudi econòmic.
f) Projecte de tarifes del servei.
g) L'àmbit d'actuació de la societat o organisme.
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h) Els supòsits d'acabament de l'activitat.
La comissió d’estudi va es va constituir el 26 de maig de 2021 i es va tornar a reunir els dies
16 de juny i 13 de juliol de 2021, per prendre raó dels documents base elaborats pels serveis
tècnics municipals amb l’assessorament de l’empresa PWACS, adjudicatària del contracte
d’assistència per a la diagnosi sobre les possibles formes de gestió futures, , segons la
numeració que es detalla i indicació de la correlació entre aquests i la documentació fixada
als apartats a) a h) de l’acord de ple.
-

Document 1: Acord de nomenament de la Comissió d’Estudi

- Document 2: Característiques del servei i necessitats d’inversions futures. Apartat a)
acord de ple.
- Document 3: Estudi econòmic-financer dels models de gestió. Anàlisi econòmica de
cada alternativa de gestió. Apartat c) acord de ple.
- Document 4: Estudi econòmic-financer dels models de gestió. Anàlisi jurídica, social i
de gestió de les possibles formes de gestió del servei. Apartat d) acord de ple.
-

Document 5: Projecte de tarifes del servei. Apartat f) acord de ple.

- Document 6: Justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa. Apartat b)
acord de ple.
-

Document 7: Proposta reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable

-

Document 8: Àmbit d’actuació . Apartat g) acord de ple.

-

Document 9: Els supòsits d’acabament de l’activitat. Apartat h) acord de ple.

El document 2, és l’anàlisi que dona compliment a l’apartat a) de l’acord de ple, amb la
particularitat, tal com es descriu a la introducció, que s’ha de considerar que no es tracta de
l’inici ni l’establiment de cap activitat econòmica nova, ja que l’Ajuntament de Granollers ja
ve prestant des de fa dècades el servei mitjançant la forma de gestió indirecta a través de
concessió, sinó que, d’acord amb la legislació bàsica de referència, es descriu tècnicament
com s’està prestant actualment el servei, quines obres, elements i instal·lacions formen part
del sistema que han permès la seva implantació i explotació i fer referència a totes les
necessitats d’inversió futura per millorar el servei amb la priorització corresponent.
El document 3, anàlisi econòmica de cada alternativa de gestió, amb inclusió de l’anàlisi de
l’àmbit d’estudi i medi socioeconòmic; la caracterització dels abonats; el balanç hídric del
sistema d’abastament, els volums subministrats, registrats i el rendiment del sistema i les
dotacions. L’apartat d’anàlisi de l’impacte del servei en l’estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera de l’ens, a partir de paràmetres com la regla de despesa o el volum
de deute públic, de manera que es pugui determinar si existeix cap limitació perquè
l’Ajuntament de Granollers esculli qualsevol de les alternatives de gestió del Servei
d’Abastament d’Aigua que contempla la llei. Inclou tanmateix l’estudi econòmic-financer dels
models de gestió per a la prestació i explotació del servei i la valoració econòmica del servei,
partint d’una anàlisi detallada, tant tècnica com econòmica, de l’explotació del servei.
Elaborant l’Any Base, i la projecció d’ingressos i costos, a partir de dades reals, hipòtesi i
variables determinants i l’experiència en el sector de l’empresa consultora en el sector de
serveis d’aigua. El model inclou previsió de resultats i distribució durant el període d’estudi,
Balanç de situació, Flux de Caixa Lliure (FCL), Valor Actual Net (VAN) del projecte i
determinació de la seva viabilitat, segons cadascun dels sis diferents models de gestió;
directa i indirecta.
El document 4, anàlisi des d’un punt de vista global – tècnic, jurídic, social, de gestió i
econòmic- les possibles formes de gestió del servei, en el que s’aborden els fonaments
jurídics imprescindibles a l’hora de determinar la forma de gestió més sostenible i eficient per
al servei d’abastament d’aigua potable per part de l’Ajuntament de Granollers. Destriant les
competències entre administracions, analitzant conceptes com servei públic obligatori, servei
mínim, eficàcia i eficiència en la prestació, com a principi jurídic de l’actuació administrativa o
la necessitat de demostració expressa, explícita i motivada del fet que, l’elecció del sistema
de gestió és una decisió autònoma, però que s’exigeix una demostració expressa, explícita i
motivada de què s’escull la forma més convenient a l’interès general segons criteris de
sostenibilitat I eficiència i d’una bona administració dels recursos públics, amb transparència
i participació.
Analitza els postulats de la legislació de règim local, i es descriuen els models de gestió,
assenyalant les principals diferències entre ells en aspectes com objecte, règim jurídic,
durada, finançament, personal, contractació, transferència de risc operacions, etc.
Finalment aborda aspectes com el procediment per a l’adopció de la forma de gestió, la
necessitat de justificar la gestió directa en cas d’optar per una societat mercantil o el debat
de la declaració de la prestació en règim de monopoli.
El document 5, Projecte de tarifes del servei, realitzat a partir de la descripció de l’estructura
tarifària actual del servei i prenent en consideració l’enfocament social i mediambiental, així
com les orientacions i principis per a una correcta tarifació dels serveis hídrics de la guia de
tarifes elaborada per AEAS i la FEMP. Realitza una comparativa de tarifa mitjana a partir de
les estadístiques sobre tarifes mitjanes a Catalunya de L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
i l’anàlisi d’un rebut, incloent-hi tots els conceptes tant d’usuaris domèstics com industrials.
Proposta de nova estructura tarifaria i comparativa entre estructures, realitzant finalment la
simulació de rebuts dels usuaris i fent menció de la necessitat de augment de les tarifes, tal
com es deriva de l’estudi econòmic financer dels models de gestió, per al nou servei
d’abastament de Granollers, augment que variarà en funció de la forma de gestió finalment
escollida i que s’haurà de definir quan s’hagi determinat la forma de gestió definitiva del
servei d’abastament d’aigua potable de Granollers.
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En el document 6, es planteja la justificació de la conveniència i oportunitat d’establiment del
servei. Tal com s’ha comentat anteriorment en aquest informe, si bé actualment,
l’Ajuntament de Granollers no disposa de l’expedient d’establiment del servei aprovat, en els
termes fixats, l’informe justifica la conveniència i oportunitat del desenvolupament i
continuïtat del servei, atès que es presta des de fa molts anys i amb regularitat. I ho fa
considerant que és una activitat econòmica d’interès general, ineludible en tractar-se d’un
servei essencial.
El document 8, àmbit d’actuació estudia la viabilitat i/o conveniència de prestació del servei
públic del cicle integral de l’aigua al terme municipal de Granollers, incloent en la futura
gestió, a més del servei d’abastament d’aigua potable, el servei de clavegueram i el d’aigua
no potable, tenint en compte la idiosincràsia pròpia en què es desenvolupa cadascun d’ells a
la nostra ciutat. Planteja els avantatges que suposa la gestió dels tres serveis de manera
conjunta, tenint en compte consideracions des del punt de vista tècnic, de gestió i operativa
dels serveis; de costos, així com des d’una perspectiva més operativa i de transparència i
per altra banda tracta determinats avantatges de l’actual forma de gestió descentralitzada de
Granollers, atesa la gestió mancomunada i des del punt de vista de la governança d’un
recurs essencial, o des del punt de vista administratiu, atès el decalatge de dos anys que hi
ha entre la finalització del contracte de concessió del servei d’abastament i la finalització del
contracte de delegació de competències al CBT per al manteniment del Servei de
clavegueram.
En el document 9, Els supòsits d’acabament de l’activitat, es parteix del fet que l’abastament
d’aigua potable és un recurs natural i un bé essencial i bàsic per a la vida i a partir d’aquesta
premissa, tal com es justificava al document 6 la conveniència i oportunitat d’establiment o
continuïtat, en el cas de Granollers, del servei, exposa novament no només l’oportunitat i
conveniència, sinó que cal considerar ineludible al tractar-se d’un servei essencial.
Assenyalant preceptes que són inherents al mateix servei essencial, independentment del
mode de materialitzar-se la gestió, i, com tot servei públic, s’haurà de prestar amb les notes
de continuïtat, accessibilitat i assequibilitat.
A partir de tots els treballs realitzats la comissió d’estudi arriba a les conclusions que recull el
document subscrit pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Granollers.
El document de conclusions, presentat com a document 10, compta amb una part
introductòria recull de l’origen de la tramitació de l'expedient d’implantació del servei de
subministrament d'aigua potable de Granollers i nomenament de la Comissió
d'Estudi”, de la tasca elaborada que forma part de la memòria encarregada per a la
comissió d’estudi i tots els aspectes explicitats en l’argumentari jurídic en relació amb
l’autonomia dels ens locals per a l'organització dels serveis de la seva competència. És a dir,
la potestat de direcció i control, la qual cosa representa també la potestat de modificació.
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Com a conclusions dels principals punts analitzats en la memòria, citant textualment alguns
paràgrafs:
1) “Des del punt de vista de la comparativa de rendibilitat i eficiència econòmica,
l’escenari inicial comparatiu fixa un termini d’estudi de 25 anys i contempla la realització
d’una sèrie d’inversions per un import de 19.397.305,99 € (import corresponent al P.E.M)
mantenint les tarifes actuals del servei. Es pot concloure, a la vista dels resultats..., que
el servei d’abastament no és viable ni rendible en cap de les modalitats de gestió
estudiades en l’escenari inicial. No obstant, es pot observar que la modalitat de gestió
indirecta mitjançant concessió seria més eficient que les modalitats de gestió directa i
gestió indirecta mitjançant empresa mixta.”
Per això s’han plantejat 3 escenaris diferents, ”... que permetin obtenir un servei viable,
sostenible i eficient (és a dir obtenir un VAN positiu) amb una taxa interna de rendibilitat
(TIR) propera al 3% (valor proper a la taxa de descompte aplicada)...”
o ESCENARI 1 “...pujada de tarifes necessària que s’hauria de considerar per
part de l’Ajuntament de Granollers per a poder fer front a tota la inversió.”
o ESCENARI 2 “ ... reducció de la inversió inicial plantejada i es calcula la
pujada de tarifes necessària que s’hauria de considerar per part de l’Ajuntament
de Granollers per a obtenir un resultat viable econòmicament.”
o ESCENARI 3 “... inversió màxima que es podria executar en cadascun dels
models de gestió en cas que l’Ajuntament decidís no realitzar una pujada de les
tarifes.”
“Un cop avaluats tots els escenaris, i en el marc de les circumstàncies analitzades per
prestar el servei d’abastament i de les necessitats específiques de Granollers, es pot
concloure que la modalitat de gestió més eficient i sostenible continua sent la
modalitat de gestió indirecta a través de concessió, independentment del
percentatge de pujada tarifària que es consideri o la xifra d’inversió que es vulgui
realitzar. ..., com es pot observar en l’anàlisi dels diferents escenaris, la pujada de
tarifes en els casos de gestió directa seria superior a la pujada de tarifes requerida
en els casos de gestió indirecta...”
Tal com preveu l’acord de ple de 27 d’abril de 2021 d’implantació del servei d’abastament
d’aigua potable a la ciutat de Granollers, un cop fets els treballs d’estudi, la comissió tècnica
reunida en data 13 de juliol de 2021 va votar a favor del contingut de la documentació i
conclusions de la Memòria que ha de servir de base per a la resolució de l’expedient, i que
conté la següent documentació, d’acord amb el previst a l’article 146 del ROAS:
-

Document 1: Acord de nomenament de la Comissió d’Estudi

- Document 2: Característiques del servei i necessitats d’inversions futures. Apartat a)
acord de ple.
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- Document 3: Estudi econòmic-financer dels models de gestió. Anàlisi econòmica de
cada alternativa de gestió. Apartat c) acord de ple.
- Document 4: Estudi econòmic-financer dels models de gestió. Anàlisi jurídica, social i
de gestió de les possibles formes de gestió del servei. Apartat d) acord de ple.
-

Document 5: Projecte de tarifes del servei. Apartat f) acord de ple.

- Document 6: Justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa. Apartat b)
acord de ple.
- Document 7: Proposta de Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua.
Apartat e) acord de ple
-

Document 8: Àmbit d’actuació. Apartat g) acord de ple.

-

Document 9: Els supòsits d’acabament de l’activitat. Apartat h) acord de ple.

-

Document 10: Conclusions.

Un cop aprovada la Memòria per la comissió d’estudi, és va elevar a la consideració del Ple
municipal, qui va acordar la seva aprovació inicial en sessió celebrada en data 27 de juliol de
2021.
L’acord d’aprovació inicial de la Memòria es va sotmetre a informació pública mitjançant la
publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
4 d’agost de 2021, 0, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8472 de 4
d’agost de 2021, en el Punt d’Avui el 30 de juliol de 2021 i en tauler d’edictes electrònic
d’aquesta corporació, des del dia 5 d’agost fins al 17 de setembre de 2021, ambdós
inclosos.
Transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni
reclamacions, pel que, de conformitat amb el previst al punt tercer de la part resolutiva de
l’acord de Ple de 27 de juliol de 2021, l’acord ha esdevingut definitiu, sense necessitat
d’ulterior acord.
Aprovada definitivament la Memòria, de conformitat amb el previst a l’article 285.2 de la Llei
9/2017, de Contractes del sector públic, la tramitació dels expedients de concessió ha d’anar
precedida de la realització i aprovació d’un estudi de viabilitat dels mateixos o, si s’escau,
d’un estudi de viabilitat econòmic i financer, que tindran caràcter vinculant en els supòsits en
que concloguin en la inviabilitat del projecte. En els casos en que els contractes de
concessions de serveis comprenguin l’execució d’obres, la tramitació anirà precedida a més,
quan procedeixi de conformitat amb el disposat a l’article 248.1, de l’elaboració i aprovació
administrativa de l’avantprojecte de construcció i explotació de les obres que siguin
procedents, amb especificació de les prescripcions tècniques relatives a la seva realització; i
a més, de la redacció, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte d’obres.
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Vist l’informe urbanístic on es manifesta que les obres que s'han de realitzar són sobre
existents i es troben previstes en el planejament urbanístic.
Amb aquest motiu, s’acompanya a la present proposta la documentació que es relaciona:
Annex 1.- Estudi econòmic i financer de viabilitat de la concessió de serveis per a la gestió
del servei d’abastament d’aigua de Granollers.
Fonaments de dret

Els articles 25.2 i 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de règim local configuren el servei d’abastament d’aigua potable a domicili com un
servei mínim de prestació obligatòria en tots els municipis.
L’article 85.2 del mateix text legal estableix que la forma de gestió dels serveis
públics serà la més sostenible i eficient.
L’article 86 considera el servei d’abastament d’aigua potable un servei essencial i
declara la reserva en favor de les entitats locals.

L’article 243.2, per remissió de l’article 244 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, regula el procediment per a l’establiment dels serveis de contingut
econòmic, com ara el servei d’abastament d’aigua potable.
L’article 249, conté a nivell autonòmic les mateixes previsions que l’article 85 de la
Llei 7/1985, en el sentit que la facultat d’escollir el sistema de gestió dels serveis
públics correspon a la potestat d’autoorganització dels ens locals, però sempre de la
forma més sostenible i eficient.

Als articles 142 a 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) es regula el
procediment per a l’establiment dels serveis de contingut econòmic i la documentació
que ha d’incorporar la memòria.

L'article 284 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic, en relació a la possibilitat de gestionar indirectament mitjançant contracte de
concessió de serveis, els serveis de titularitat municipal susceptibles d’explotació
econòmica.

L’article 285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic, en relació a la tramitació prèvia a l’aprovació del contracte de concessió de
serveis quan incorporen la construcció i explotació d’obres.

L’article 247.3 de la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector públic, en relació a l’estudi de viabilitat..
Es proposa al Ple de la Corporació
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Primer: Aprovar inicialment l’Estudi de viabilitat econòmic i financer de viabilitat de la
concessió de serveis per a la gestió del servei d’abastament d’aigua de Granollers.
Segon: Sotmetre a informació pública els acords d’aprovació inicial de l’Estudi de viabiltat,
mitjançant la publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per tal que durant el termini
d’1 mes les persones interessades puguin efectuar les al·legacions que considerin
oportunes.
Tercer: Acordar que si durant el termini d’exposició pública no hi ha al·legacions, el present
acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 28/04/2022.
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