
1

Dilluns, 10 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 1384/16.

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 28 de març 2017, ha adoptat el  
següent acord:

ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades durant el tràmit d'audiència dels interessats de l'expedient de 
modificació de l'article 3 del Reglament del servei del cicle integral de l'aigua, sols pel que fa als aspectes relatius al  
contingut dels apartats 3.4. i  3.5.,  proposant una nova redacció refosa dels dos apartats,  segons el text transcrit  a 
l'apartat 9 de l'informe obrant a l'expedient i desestimar les al·legacions restants.

APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l'article 3 del Reglament Metropolità del Servei del Cicle Integral de 
l'Aigua, amb el text íntegre següent:

Article 3. Gestió dels serveis públics metropolitans del cicle integral d'aigua:

3. 1. Els serveis públics objecte d'aquest Reglament són de titularitat de l'AMB, que els ha de prestar de forma integral 
mitjançant qualsevol de les formes de gestió, directa o indirecta, previstes en la legislació local vigent.

3.2.1. Mentre no s'adopti un acord d'integració al servei metropolità dels serveis municipals que actualment presten els 
ajuntaments, aquests seguiran prestant-los en la forma i modalitat que considerin escaients.

3.2.2.  Per  a  garantir  la  coordinació  del  servei,  l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  ha  d'emetre  informes  sobre  les 
memòries justificatives de les formes de gestió i sobre els plecs contractuals, en el cas de gestió indirecta.

3.2.3. Els nous contractes hauran de preveure la subrogació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel cas que durant la 
seva vigència s'acordés la integració del servei metropolità.

3.3.1. Cas d'adoptar-se l'acord d'integració al servei metropolità a que fa referència l'apartat 3.2.1. i amb una antelació 
mínima de dos anys a la plena efectivitat de l'acord:

a) l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'ens local corresponent constituiran una comissió mixta quina funció serà estudiar 
i proposar els canvis d'adscripció patrimonial dels actius i passius del servei. Cada part aportarà tres membres i els de la 
part metropolitana seran nomenats per decret del conseller metropolità responsable dels serveis del cicle de l'aigua.

b) Així mateix, l'Àrea Metropolitana de Barcelona nomenarà un interventor tècnic, que, juntament amb el que, en el seu 
cas, designi l'ens local corresponent, exercirà les funcions establertes per l'article 262 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals.

3.3.2. Els actius als quals es refereix l'epígraf anterior seran aquells afectes al servei municipal que siguin necessaris 
per a la prestació del servei. Els passius comprendran només la part no amortitzada i no vençuda a la data del traspàs 
dels deutes financers amb tercers quin principal  s'hagués destinat a inversions en el servei  municipal.  En cap cas 
s'inclourà la part no amortitzada o recuperada de cànons o cànons anticipats que s'haguessin destinat a despeses 
alienes al servei, ni tampoc despeses ordinàries pendents de pagament.

3. 4. L'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les potestats de planificació i coordinació dels serveis del cicle integral 
de l'aigua en el conjunt de l'àmbit metropolità, a quin efecte aprova els corresponents plans i programes de prestació 
dels serveis, en quin marc s'estableixen les formes de gestió a que fa referència l'apartat 3.1 d'aquest article.

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

NOTIFICAR el  present  acord  a  tots  els interessats  que  han comparegut  en  el  tràmit  d'audiència  i  han  presentat 
al·legacions i/o observacions; així com, a tots els Ajuntaments de l'àmbit territorial de l'AMB.
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Dilluns, 10 d'abril de 2017

Contra aquest acord d'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest  
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 30 de març de 2017
El secretari general accidental, Sebastià Grau i Àvila

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
05

91
3


		2017-04-07T13:40:17+0200
	


07/04/2017
13:40:16




