Ajuntament de Vilanova del Vallès

NOTA ACLARATÒRIA

Vilanova del Vallès, 9 d’agost del 2018.
En atenció a les consultes realitzades a l’Ajuntament en referència a la Nota informativa
que ha fet pública el PSC-CP de Vilanova del Vallès on es demana que l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès tramiti la sol·licitud d’anul.lació oficial del segon increment del
preu de l’aigua aprovat per la Comissió de Preus per aquest any, convé, en justícia, fer
les següents aclaracions i recordatoris:
-

-

-

-

El segon augment de la tarifa de l’aigües domiciliària tramitat per SOREA
SAU no va comptar mai amb l’aprovació explícita d’aquest Ajuntament.
Aquest augment es limitava a traslladar als usuaris l’increment del preu en
alta aprovat per ATLL i representava un 11’8 %.
Finalment la Comissió de Preus de Catalunya va aprovar un augment com a
conseqüència de l’increment aprovat per ATLL si bé es limitava a un 5’29%
No és cert que tàcitament aquest Ajuntament estigués d’acord amb aquest
increment (per silenci administratiu). Al contrari, quan en dret va ser
possible, aquest Ajuntament s’hi va oposar.
En concret es presentà recurs d’apel·lació davant del Conseller de
Territori i Sostenibilitat contra l’increment proposat per ATLL i recollit
per SOREA SAU, i s’ordenà a SOREA que no apliqués aquest increment
mentre no es resolgués aquest recurs. ( veure decret d’alcaldia 7 de juny
2018, publicat al Web municipal)
La sentència del TSJC de 17 de juliol del 2018 i el Decret Llei 4/2018
anul.len i deixen sense efecte l’increment aprovat per ATLL i implementat
per SOREA. En conseqüència l’Ajuntament de Vilanova del Vallès no ha
d’instar de forma particular la declaració de nul.litat.
En conseqüència a Vilanova del Vallès no s’ha aplicat mai aquest
increment gràcies a l’actuació municipal.

En CONCLUSIÓ lamentem que el grup municipal del PSC-CP, distorsioni la veritat
sobre aquest tema i indirectament afegeixi confusió a la ciutadania, tot i tenir còpia del
decret d’alcaldia signat en data de 8 de juny.

Yolanda LORENZO i GARCIA.
L’ALCALDESSA.
Document signat electrònicament

Codi Validació: 6L6JGDXNTEF462E492CP5P6LG | Verificació: http://vilanovadelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

YOLANDA LORENZO GARCIA (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 09/08/2018
HASH: ea474e2ccbaf8cac075b1d2b7e459732

Exp. Increment de tarifes d’aigua per l’augment preu compra d’aigua acordat per ATLL.

