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Administració Local

2012-04160
Ajuntament de Deltebre

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 30 de desembre de 2011, la modificació del

Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua a Deltebre, exposat al públic pel termini de 30 dies, mitjançant

publicacions al BOPT núm. 6, de data 9 de gener de 2012, al DOGC núm. 6040, de data 9 de gener de 2012 i a La

Veu de l’Ebre de data 6 de gener de 2012, d’acord amb el previst als articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2

d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, presentant-se una al.legació per part del grup municipal de

CiU que va ser estimada per acord de ple de data 4 d’abril de 2012, aquest s’entén aprovat definitivament i en

compliment del que es preveu a l’article 70.2 de l’expressada Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66.1 del Reglament d’obres,

activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es publica seguidament el text íntegre

de la modificació del referit Reglament a efectes de la seva entrada en vigor.

Contra l’expressada modificació del Reglament els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu

davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a

comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament

el fet de la interposició del recurs. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

CAPITOL IV “Dels comptadors”

Article 23

Donada la configuració específica dels subministraments del municipi, s’instal.larà un comptador general de control

en l’inici de la canonada de distribució particular, de titularitat privada, a càrrec dels titulars de tots els comptadors

divisionaris que es subministren mitjançant la mateixa.

La diferència de cabdals registrats entre el comptador general i la suma dels cabdals registrats pels comptadors

divisionaris que es subministraran mitjançant aquest, seran facturats als titulars de tots els comptadors divisionaris,

d’acord amb el que estableix la regulació interna de cadascuna de les comunitats de propietaris.

Deltebre, 11 d’abril de 2012.

L’alcalde-president, Gervasi Aspa Casanova.


