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A L'EXCM. AJUNTAMENT PLE 
 
 
 
D’acord al que estableixen els articles 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i textos concordants. 
 
Atesa la proposta d’aprovació de la nova ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari 
sobre el servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, que serà prestat en règim de gestió directa mitjançant l’entitat 
pública empresarial local “Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL” a partir del 10 de desembre de 2018. 
 
Considerant que és imprescindible l’aprovació de l’instrument que ha d’articular el sistema retributiu del servei, el qual es 
configura com a prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, a partir dels canvis introduïts per la Llei 7/2017 de 
Contractes del Sector Públic en l’article 20 del RDL 2/2004 de 5 de març.  
 
Vist l’informe tècnic-econòmic que queda incorporat a l’expedient d’aprovació de l’ordenança. 
 
I vistos els informes de l' Interventor general i el Secretari General. 
 
Aquesta Comissió Informativa proposa l'adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la nova Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari 
sobre el servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa 
 
SEGON.- Exposar al públic en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament l’acord precedent, així com el text de l’ordenança 
aprovada per un període mínim de 30 dies, el qual també serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al portal de transparència i a un mitjà local diari de comunicació escrita. En aquest 
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les al· legacions i reclamacions que creguin oportunes. 

 
CINQUÈ.-   En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents acords es consideraran 
definitius, i l’ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació definitiva i regirà mentre no se n'aprovi la 
modificació o derogació expressa. 
 
Això no obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà. 
 
 
Terrassa, 12 de juliol de 2018 
 
 
 
 
Alfredo Vega López 
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