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[NUMRESORT]
Departament de Comunicació

NOTIFICACIÓ
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de juliol de 2017, i a reserva de la redacció que
resulti de l’aprovació de l’acta, va adoptar l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000179

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Establiment de tarifes del servei públic municipal d'abastament d'aigua.
Relació de fets

1. En data 14 de juliol de 2017, mitjançant reg. ent.: E2017004593, la mercantil SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U, concessionària
del contracte de gestió del servei públic del subministrament d’aigua potable a Vilassar de
Dalt, presenta la proposta de tarifes per 2017.
2. En data 17 de juliol del corrent, el tècnic municipal de medi ambient ha emès informe
tècnic en resposta a la petició formulada per la concessionària.
En aquest document, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, es fa una comparació
entre les tarifes actuals i vigents des de 16 de desembre de 2014, i la proposta que presenta
ara SOREA.
Com a conclusió, el tècnic municipal informa favorablement la proposta de tarifes de
l’apartat “ a) Tarifes de venda d’aigua” i l’apartat “b) Finançament de la xarxa contra
incendis de la zona industrial” perquè són els mateixos imports que els actuals, per tant no
hi ha increment tarifari.
Per contra, s’informa desfavorablement l’oferta relativa a l’apartat “c) Conservació de
comptadors” en el que la concessionària proposa un increment de 0,04 €/ abonat/mes en
tant que : << La tarifa c, en relació a la conservació de comptadors de 1,00 €/ab/mes, no
es veu conseqüentment justificada, i es proposa mantenir-la a 0,96 € tal i com està
actualment.>>
Destacar també que en l’informe tècnic municipal es fa menció a l’auditoria realitzada
sobre la concessió administrativa del contracte per part de la consultora AMBIAUDIT SL,
consultoria especialitzada en la matèria que ha estat contractada per aquesta corporació als
efectes de l’assessorament legal i tècnic en la matèria. En concret, es remet a l’informe de
conclusions de l’advocat senyor Jordi Cristobal Pascual, de la consultoria AMBIAUDIT
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SL. L’apartat cinquè de les conclusions d’aquest informe diu literalment: << S’informen
les Tarifes proposades per la Concessionària per l’exercici 2017 proposant el
manteniment de les que es troben actualment vigents.>>
3. És el Ple l’òrgan competent per a l’adopció del present acord, en exercici de l’atribució
que li ve donada en la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(en endavant TRLCSP).
Fonaments de dret

1. El contracte de concessió de gestió pública de l’aigua a Vilassar de Dalt fou formalitzat
l’any 1972 i ve regit pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior segons preveu el vigent TRLCSP,
en la seva Disposició transitòria primera.
2. Atès que aquest contracte es va licitar i adjudicar l'any 1972, li és d'aplicació el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de
1955 (RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de l'Estat
(Text articulat aprovat per Decret 923/1965) només era d'aplicació supletòria a
l'Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional segona del
mencionat Reglament de Contractació de 1953.
3. La Disposició addicional segona del TRLCS que atribueix la condició d’òrgan de
contractació a l’òrgan plenari per als contractes plurianuals de més de quatre anys de
durada. Les funcions de l’òrgan de contractació comprèn l’adjudicació, la interpretació, la
modificació, i la resolució del contracte. Vista la proposta que es trasllada al Ple
Municipal, cal considerar que l’actualització de les tarifes ve compresa dins aquestes
funcions pròpies de l’òrgan contractant.
4. L’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el que s’estableix l’obligació de fer pública la
informació relativa a actes administratius amb incidència sobre la gestió dels serveis
públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.
5. L’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el que s’estableix l’obligació de fer pública la
informació relativa a actes administratius amb incidència sobre la gestió dels serveis
públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.
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Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, els informes tècnics
i jurídics emesos i en exercici de l’atribució conferida per la Disposició Addicional Segona
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’emet la següent
Proposta d'acord

Primer. Aprovar la relació de tarifes del servei públic d’abastament d’aigua, mantenint
els imports vigents des de l’exercici 2014, que es transcriu a continuació:
A) Tarifes venda d'aigua
Quota fixa
Per cada 500 l/dia o fracció de cabal consumit
en cada periode de facturació

Ús doméstic
1r bloc
2n bloc
3r bloc
4t bloc
5è bloc
Ús no domèstic
1r bloc

fins a 10 m3/mes
de 10 a 20
m3/uc/mes
de 20 a 30
m3/uc/mes
de 30 a 40
m3/uc/mes
excés de 40
m3/uc/mes

3,35

€/mes

0,5759
0,9952

€/m³
€/ m³

1,6361

€/ m³

2,3532

€/ m³

3,2049

€/ m³

fins a 10
0,5989
m3/uc/mes
2n bloc
de 10 a 20
1,0344
m3/uc/mes
3r bloc
de 20 a 30
1,7156
m3/uc/mes
4t bloc
de 30 a 40
2,4890
m3/uc/mes
5è bloc
excés de 40
3,3879
m3/uc/mes
B) Finançament de les obres de la xarxa contra incendis
Per cada m² de sostre edificable
0,0129
C) Conservació de comptadors
Quota fixa
0,96

€/ m³
€/ m³
€/ m³
€/ m³
€/ m³

€/m²/mes
€/abonat/mes

Segon. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, amb tramesa de
l’expedient.
Tercer. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
la secció Acció de Govern i Normativa/ Acció de govern i partits polítics / Actes
administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics.
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Quart. Notificar el present acord a la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U, i comunicar-ho a la regidora delegada
d’Organització Municipal, Serveis i Obres Públiques, a la mercantil SB Ambiaudit, S.L, al
Cap dels Serveis Territorials i al Departament de Comunicació d’aquest ajuntament.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
CPISR-1 Carme Berengüí Reales
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