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Unitat administrativa: Serveis Urbans 

Assumpte: Aprovació definitiva del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’aigua 

potable al Municipi de Lleida. 

Referència expedient: SU2020-217 

 
 
 
DECRET D‘ALCALDIA  
 
L’Alcalde, Miquel Pueyo París 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1 Considerant que, en data 27 de desembre de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Lleida va 
aprovar inicialment el Reglament del Servei Municipal d’ Abastament d’aigua potable al 
Municipi de Lleida, i que aquest acord d’aprovació inicial es va sotmetre al corresponent 
tràmit d’informació pública, audiència i informe, en els termes que consten a l’expedient. 
 
1.2 Considerant que, en data 8 d’abril de 2022, la Secretaria de l’Ajuntament de Lleida ha 
emès el certificat del resultat dels meritats tràmits participatius, del tenor literal següent: 
“Que durant el període d’informació publica, que ha finalitzat en data 09/03/2022 no s’han 
presentat al·legacions”. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1 Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i article 
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
2.2 Article 21.1 r) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
article 53.1 e) i u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3. PART DISPOSITIVA 
 

En ús de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
RESOLC: 
 
Primer. Considerar aprovat definitivament, en els termes aprovats inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament de Lleida en data 27 de desembre de 2021 i  per manca d’al·legacions en els 
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corresponents tràmits participatius realitzats en l’aprovació inicial, el Reglament del Servei 
Municipal d’Abastament d’aigua potable al Municipi de Lleida. 
  
Segon. Practicar les publicacions oficials i notificacions adients per donar eficàcia al present 
acord, publicant íntegrament el Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’aigua 
potable al Municipi de Lleida en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en la web de la Paeria i al tauler d’edictes municipals. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
Quart. Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, en 
compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
transparència, accés a la informació i bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació i bon Govern de Catalunya.  
 
Cinquè. Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió ordinària que es 
celebri. 
 

 
Ho mana i signa l’Alcalde, en el lloc i data de la signatura electrònica. 
                
 
L’ALCALDE,  

               En dono fe,  
EL SECRETARI GENERAL, 
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