
Ajuntamen t d'Alpica t 

CASSA 
Servei d'Aigües d'Alpicat 

Benvclgut veí / benvolguda veina, 

L'Ajuntament d'Alpicat té la satisfácelo de comunicar-vos que, d'acord amb el compromís de 
millorar els servéis municipals, ha encomanat la gestió del subministrament domiciliari 
d'aigua potable a CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, empresa que va presentar la millor 
proposta de servei en el concurs convocat a i'efecte. 

Les millores per al municipi derivades d'aquesta decisió son determinants donat que CASSA 
és una empresa especialitzada en servéis d'aigua, amb una dilatada experiencia de mes de 
50 anys en el sector, que dotará el servei de personal coneixedor de la materia i d'un servei 
d'urgéncies de 24 hores, tots els dies de l'any. 

A mes a mes, realitzara un estudi exhaustiu de les fuites existents a la xarxa, modernitzará 
les instaHacions i incorporará les millores tecnológiques mes adients per a un miilor 
aprofitament i qualitat de l'aigua, com ara la instalació de controls de la seva terbolesa per 
tal de garantir-ne la seva qualitat. 

També es portará a terme, a les escoles del municipi, un programa educatiu mediambiental, 
amb l'objectiu d'apropar els joves al món de l'aigua, alhora que se'ls donará a conéixer com 
fer-ne un ús racional. 

Amb la finalitat de facilitar les gestions relacionades amb el vostre subministrament (altes, 
babees, canvis de nom, etc.), posem a la vostra disposició un punt dátenció a l'usuari, el 
qual estará obert tots els dijous de 9 h a 13 h. 

També posem a la vostra disposició el teléfon, d'atenció les 24 hores tots els dies de l'any, al 
qual heu ¿e trucar per a qualsevol tema relacionat amb el servei d'aigua és el 
901 100 110, des del qual en horari d'oficina us atendrem sobre els temes de carácter 
administratiu i d'avaries. Durant la resta d'hores será exclusiu per a urgéncies. 

L'acte de presentado d'aquesta nova concessió es fará el dia 5 d'octubre a les 21 h. al Casal 
(c. Farraginals, s/n) i tot seguit es servirá un refrigeri. 

Per a qualsevol consulta, aclariment o gestió estem a la vostra disposició. 

Ben atentament, 

_abí!e'í'Roure 
Clcalde 'd'Alpicat 

Miquei Ángel Fos i Vieco 
Director general de CASSA 

Alpicat, 28 de setembré de 2000 


