
Assumpte:  Inici  tramitació  per  a  l'aprovació  del  Reglament  regulador  dels  serveis  municipals  de
subministrament d'aigua i de sanejament d'aigües residuals per al terme municipal d'Inca.

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 2 d'octubre de 2015, núm. 236, es va aprovar la Llei 39/2015, de 1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, llei que entra en vigor en data 2 d'octubre
de 2016.

A l'article  133  de  la  Llei  39/2015  es  regula  el  procediment  de  participació  dels  ciutadans  en  el  procediment
d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglament, i s'estableix; "1. Con carácter previo a la elaboración del
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la
Administración  competente  en  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretende solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de la aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias."

La  Disposició  Addicional  primera  estableix  que  determinats  procediments  es  regularan  per  la  seva  normativa
específica.

L'Ajuntament  d'Inca va publicar  en el  Butlletí  Oficial  de les Illes Balears  de 5 de febrer  de 1993,  núm. 16,  el
Reglament del Servei d'Abastament d'aigua potable per al terme municipal d'Inca.
 
Atès el temps transcorregut des de la data d'aprovació del Reglament del Servei d'abastament d'aigua potable, i
atès que el marc normatiu regulador de les aigües en general i del sanejament d'aigües residuals en particular ha
experimentat canvis revellants en els darreres anys amb l'aprovació d'importants normes tant a nivell comunitari
europeu com a nivell estatal, es considera adient procedir a la modificació del Reglament.

Aquest nou Reglament tindrà com a finalitat en matèria de subministrament d'aigua potable ordenar i regular el
servei dins del municipi d'Inca, determinar les relacions entre el gestor dels serveis i els abonats, així com tots
aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic; mentre que en matèria de
sanejament, ordenar el servei públic de sanejament del municipi d'Inca, i fixar les prescripcions a les quals s'han de
sotmetre els usuaris de les infraestructures de sanejament, per tal d'assegurar el correcte funcionament del servei
públic en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de
les aigües.

I als efectes de donar compliment a l'establert a l'article 133 de la Llei 39/2015, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació
de la Junta de Govern, que s'iniciïn els tràmits adients per l'aprovació d'aquesta normativa i en conseqüència, que
s'adoptin els següents Acords:

Primer.-  INICIAR  els  tràmits  d'aprovació  de  la  modificació  del  REGLAMENT  REGULADOR  DELS  SERVEIS
MUNICIPALS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS.
 
Segon.-  SOTMETRE a consulta  pública per  un termini  de quinze dies,  mitjançant  la pàgina web municipal,  la
proposta de REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DE
SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS. als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives
puguin expressar la seva opinió per dur a terme l'aprovació de la modificació del Reglament esmentat.

Inca, 20 de desembre de 2017.
EL  BATLE, Virgilio Moreno Sarrió
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