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ALTRES
ORGANISMES

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ANUNCIde l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre establiment d’un servei (exp. 
2818/12).

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 
24 de juliol de 2012, ha acordat:

APROVAR INICIALMENT l’establiment i prestació del servei del cicle integral 
de l’aigua, que inclou la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament 
del règim jurídic de la prestació, segons la documentació que obra a l’expedient 
i que s’annexa a aquest acord, de conformitat amb els articles 158 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny. El servei del cicle de l’aigua integra el actuals serveis de subministrament d’aigua potable o l’abastament d’aigua en baixa, el servei públic de sanejament 
en alta i la depuració d’aigües residuals i també inclou el servei de la regeneració 
d’aigües residuals per a altres usos.

APROVAR INICIALMENT l’establiment del sistema de gestió del servei públic 
del cicle integral de l’aigua mitjançant societat amb capital social mixt, sota la mo-
dalitat de conveni amb societat existent, i d’acord amb la documentació que figura 
a l’expedient. L’establiment d’aquesta modalitat gestora comporta la integració que 
en cada cas sigui escaient dels títols derivats de les modalitats gestores del servei 
de subministrament d’aigua vigents, a partir de la data de l’efectiva posta en marxa 
la modalitat gestora.

APROVAR INICIALMENT els estatuts de la nova societat de capital mixt i el 
conveni de l’article 283,1,b, del ROAS, en el que es regulen, entre altres aspectes, 
els requisits i condicions per a la constitució de la societat de capital mixt.

INICIAR el procediment de dissolució de la societat mercantil d’aquesta Àrea 
Metropolitana de Barcelona EMPRESA METROPOLITANA DE SANEJAMENT SOCIETAT ANÒNIMA – EMSSA. Aquesta dissolució comporta la continuïtat 
de la prestació del servei en la forma gestora senyalada a l’apartat anterior, en raó 
de la transferència del patrimoni a l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a acci-onista únic, i de l’aportació per aquesta a la nova societat de capital social mixt de 
la branca d’activitat, del personal afecta al servei i del patrimoni, segons es regula 
a la documentació annexa.

APROVAR l’aportació directa a la societat de capital mixt prevista als apartats 2 i 3 anteriors del dret d’ús dels béns titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona afectes al servei de depuració d’aigües residuals que fins ara venia prestant 
EMSSA, segons relació annexa, d’acord amb allò que determinen l’article 285.3 del 
ROAS i l’article 46 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre.

REQUERIR a Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima, per a que, en el termini d’informació pública, manifesti la seva adhesió a la pro-
posta de conveni aprovat inicialment a l’apartat 2 anterior, als efectes de l’article 
283,1,b, del ROAS.

SOTMETRE els anteriors acords i la documentació exigida que obra a l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, per anuncis al Diari Oficial de la 
Generalitat, al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de l’entitat.

DONAR AUDIÈNCIA simultàniament pel mateix termini de trenta dies als 
Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, a 
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l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals 
de l’àmbit metropolità i als interessats.

SOL·LICITAR informe del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
pel que fa al punt 5 anterior.

L’expedient i la documentació annexa a l’acord podran ser consultats a la Secre-taria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, Edif. A planta 
2a., Zona Franca, 08040 Barcelona, els dies i hores hàbils d’oficina. En el termini 
de trenta dies des de la darrera data de publicació podran presentar-se al·legacions 
i suggeriments.

Barcelona, 25 de juliol de 2012

SEBASTIÀ GRAU I ÀVILA

Secretari general

PG-317944 (12.209.053)
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