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Assumpte: Expedient de Aprovació estatuts societat mercantil municipal per a la 
prestació del servei d'abastament d'aigua potable

INFORME CONJUNT D’INTERVENCIÓ I SECRETARIA NÚMERO 10C/2022, de 21 de 
març de 2022 

ANTECEDENTS DE FET

Mitjançant providència de 17 de març de 2022, l’alcaldessa sol·licita l’inici del procediment 
administratiu per a l’aprovació dels estatuts de la societat municipal de conformitat amb 
l’article 59 de la LIei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Segons indica la pròpia providència en les reunions mantingudes en dates 9 i 16 de març 
de 2022 amb els tècnics municipals i portaveus dels grups municipals s’ha valorat la 
societat pública municipal com la forma de personificació més adequada per a la gestió 
directa del servei, i s’ha presentat una proposta d’estatuts.

Consta a l’expedient la documentació següent:

- Informe de la Cap del Servei de Manteniment, Infraestructures i Serveis, de 17 de 
març de 2022, relatiu al procediment previ de determinació de la forma més adient de 
gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable del municipi, i de l’elecció de la 
forma personificada de gestió directa.

- Proposta d’estatuts de la societat mercantil municipal "Serveis Municipals Sant 
Quirze, Societat Limitada”

El ple municipal, en sessió ordinària de 24 de febrer de 2022, va acordar 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.

La esmentada memòria, elaborada amb el suport extern de l’empresa CAPIOL 
INFRASTRUCTURE & ASSET MANAGEMENT SL., 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 (Empresa Pública Local) o una societat mercantil 
pública municipal. Consta a l’expedient 174/2021/VPT informes de 18 de febrer de 2022, 
de la interventora accidental i del secretari accidental sotasignants relatius a la 
determinació de la forma de gestió del servei de referència.

FONAMENTS DE DRET

I. Normativa aplicable
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- Arts. 22.2.f), 47.2.k),49, 85, 85 ter) i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
Bases del Règim Local (en endavant LRBRL). 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local. 

- Articles  96, 97 i 103 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

- Articles 249  i 255 a 257 del Test refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

- Article 188 i 211 a 227 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny. 

- Text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 
1/2010, de 2 de juliol (en endavant TRLSP).

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (en endavant LPAC).

II. Naturalesa de l’informe

L’informe té caràcter preceptiu de conformitat amb els articles 3.3.d.1r i 4.1.b.5e del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i no vinculant i es declara en 
els termes institucionals dels articles 79 i 80 de la LPAC.

III Règim Jurídic de la societat

L’article 85.ter LBRL estableix que:

 "1r.- Les societats mercantils locals es regiran íntegrament, sigui quina sigui la seva 
forma jurídica, per l'ordenament jurídic privat, llevat de les matèries en què els sigui 
d'aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control 
d'eficàcia i contractació, i sens perjudici del que assenyala l'apartat següent d'aquest 
article 

2n.- La societat haurà d'adoptar una de les formes previstes al text refós de la Llei de 
societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/ 2010, de 2 de juliol, i en 
l'escriptura de constitució constarà el capital que haurà de ser aportat per les 
administracions públiques o per les entitats del sector públic que en depenguin a les 
quals correspongui la seva titularitat.

Els estatuts determinaran la forma de designació i el funcionament de la Junta General i 
del Consell d'Administració, així com els màxims òrgans de direcció de les mateixes."

IV. Procediment d’aprovació i contingut dels estatuts

El procediment per a l’aprovació dels Estatuts de la societat mercantil local es troba 
regulat a l’article 49 LRBRL, que estableix que haurà una aprovació inicial, procediment 
d’informació pública per un termini mínim de trenta dies per a la presentació de 
reclamacions i suggeriments, i en el seu cas aprovació definitiva i publicació íntegra. En el 
cas que no es presentessin al·legacions l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu.
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L’acord d’aprovació inicial i, en el seu cas, d’aprovació definitiva dels estatuts requerirà un 
quòrum de majoria absoluta, de conformitat amb l’article 47.2.k. LRBRL.

Posteriorment es procedirà a l’atorgament d’escriptura davant Notari públic i inscripció de 
la societat al Registre Mercantil de conformitat amb allò disposat a la vigent legislació 
mercantil.

Els estatuts que es sotmeten a aprovació tenen el contingut mínim exigit per l’article 23 
TRLSC.

V. Aspectes pressupostaris de l’aprovació dels estatuts

A la partida pressupostària 1020/9200/8509000 Aportació capital social entitats 
dependents del vigent Pressupost, existeix consignació suficient per autoritzar la despesa 
de 60.000 euros, corresponent al desemborsament del capital social previst als estatuts.

CONCLUSIONS

Primera.- L’expedient per a la creació d’una societat mercantil de capital 100% municipal 
per a la gestió del servei d’abastament d’aigua pública i la proposta d’estatuts que hi 
consta s’ajusten a la legalitat vigent en els termes informats.

Segona.- S’ha comprovat en els pressupostos locals de l’exercici 2022 la existència de 
crèdit adequat i suficient a la partida adient per al desemborsament del capital social 
previst als estatuts. A tal efecte s’incorpora a l’expedient el document comptable 
d’autorització de la despesa. 

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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