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4.451
AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Edicte
Davanl aquesta Alcaldia s'ha preseiual
la seguem sollicilud de llicència municipal
d'obertura:
Sol·licitud per: Instal·lar una ¡ndiistria de
fabricació de discs i aglomerats de suro.
Emplaçament: Avgda. Països Catalans
s/n.
Sol·licitant: En Xavier Baulida Casadellà.
De conformitat amb allò disposat per
l'art. 30.2 del Reglament d'Activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses (Decret
2414/61, de 30 de novembre), s'obre informació piiblica pel termini de deu dies, a
l'objecte que tothom qui es consideri afectat
pugui formular les observacions oportunes.
Riudellots de la Selva, 13 d'abril de
1992. — L'Alcalde. Signat: Josep Micaló i
Aliu.

4.452
AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA

gulació del Servei públic local d'abastament
d'aigua, als efectes de l'art. 231.1 de la Llei
8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, que l'Ajuntament gestionarà de forma indirecta, per concessió.
Art. 2n.- Tilularitat.
I.- La titularitat del Servei serà municipal i, cl Servei, es prestarà en nom de
l'Ajuntament de Riudellots de la Selva.
2.- 01 concessionari vindrà obligat a especificar, en tots els documents que facin
referència al Servei, la denominació següent:
«Ajuntament de Riudellots. Comarca de
la Selva. Entitat concessionària del Servei
d'abastament d'aigua. (Nom de l'entitat
concessionària)».
Art. 3r.- Àmbit.
L'àmbit del present Reglament serà el
terme numicipal de Riudellots de la Selva.
Art. 4t.- Finalitat.
I.- La finalitat essencial del present Reglament serà la prestació "del Servei de forma idònia, per tal de garantir una qualitat
suficient i nn cost raonable.
2.- En concret, aquest Reglament regularà les relacions entre el titular del Servei i
el concessionari, entre cl concessionari i
l'usuari, entre el titular del Servei i l'usuari.

Edicte
L'Ajuntament en Ple, en sessió de 6
d'abril proppassat, va acordar l'aprovació
definitiva del ReglameiU del Servei d'Abastament d'Aigua.
En acompliment de l'article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, es procedeix a la
publicació del text íntegre del Reglament,
que entrarà en vigor un cop transcorregut el
termini previst per l'expressat article i regirà
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Contra l'esmentat acord d'aprovació definitiva els interessats podran interposar recurs de reposició davant del Ple, amb
caràcter potestatiu, en el termini d'un mes,
o bé, sense perjudici d'e.xercir qualsevol altra acció que s'estimi oportuna, directament
recurs contenciós-administratiu, davant la
Sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Riudellots de la Selva, 13 d'abril de
1992. L'Alcalde. — Signat: Josep Micaló i
Aiiu.
Reglament de Serveis núm. 1
Regulador del Servei
d'Abastament d'Aigua
Capítol I.
Disposicions generals.
Art. Ir.- Objecte.
L'objecte del present Reglament és la re-

Capítol II.
De les relacions entre el titular
i l'enlilat concessionària.
Art. 5è.- Règim jurídic.
La relació jurídica entre el titular del
Servei, l'Ajunianieju de Riudellots i l'entitat
concessionària, vindrà regulada pel present
Reglament, pel plec de clàusules administratives generals, si existís, pel plec de clàusules administratives particulars que hagi regit
la contractació i pels acords posteriors, vàlidament adoptats, entre l'Ajuntament de
Riudellots i l'entitat concessionària.
Art. 6è.- Àmbit material de la concessió.
1.- La concessió inclourà, únicament,
l'explotació del Servei i, en concret, les funcions següents:
A) La supervisió i conservació de totes
les instal·lacions afectes al Servei.
B) La construcció de tota mena d'escomeses particulars, individuals o col·lectives, i
la instal·lació de comptadors.
C) La facturació del Servei, mitjançant
l'aplicació dels preus públics reglamentaris,
i llur gestió de cobrament.
2.- Les obres i instal·lacions existents i
les que en el l'mur es consiruissin seran de
competència exclussiva i domini directe de
l'Ajuntament de Riudellots a qui correspondrà la percepció dels preus públics per drets
de connexió a la xarxa.

Art. 7è.- Drets i deures del concessionari.
I.- El concessionari, en l'exercici de les
seves funcions, tindrà els drets següents:
A) Obtenir, en tot moment, de l'Ajuntament de Riudellots, la protecció jurídica necessària per a l'exercici de les seves
facultats.
B) Utilitzar la via d'apressament, en tota
la seva extensió i per tots els conceptes deri- •
vats de la prestació del Servei, prèvia comprovació de la certificació de descobert per
part de la Intervenció Municipal i prèvia expedició de la providència d'apressament per
part de l'Alcaldia.
C) Obtenir, si s'escaigués i prèvia justificació suficient, una compensació econòmica
que mantingui l'equilibri financer de la concessió quan la Corporació hagi ordenat introduir modificacions en la prestació del
Servei o quan, per circumstàncies imprevisibles i sobrevingudes, es trenqués l'equilibri
econòmic de la concessió.
D) Utilitzar, prèvia autorització del titular, els béns de domini públic necessaris per
a l'exercici de les seves funcions.
E) Supervisar, en tot moment, les obres
de reforma i ampliació de la xarxa que es
portin a terme en qualsevol element de la
xarxa, ja siguin per iniciativa municipal o
particular.
F) Emetre informe, aínb caràcter no vinculant, per un termini de quinze dies, en relació a qualsevol disposició reglamentària o
projecte tècnic que incideixi en el Servei
d'AbaslameiU d'Aigua, que l'Ajuiuament
de Riudellots redacti o tramiti, en ús de les
seves competències, abans de la seva aprovació inicial.
G) Demanar a la Corporació la instrucció dels procediments d'expropiació forçosa,
d'imposició de servituds i de desnonameni
administratiu quan, per la idònia prestació
del Servei, siguin necessaris.
2.- Seran obligacions del concessionari,
les següents:
A) Mantenir les instal·lacions del Servei
en un perfecte estat de conservació.
B) Prestar el Servei de forma continua i
ininterrompuda, excepte en els supòsits de
cas fortuït o força major.
C) Prestar el Servei amb la diligència
necessària que n'asseguri la seva qualitat i d
seu cost raonable.
D) Admetre com a usuari del Servei a
tota persona, veïna del municipi de Riudellots que reuneixi les condicions reglamentàries.
E) Indemnitzar als usuaris del Servei i a
tercers dels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar com a conseqüència de les funcions que tingui enconienades.
F) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil exiracontractual que cobreixi, un import de fins a cinquanta
milions per sinistre, exempt de franquícia.
G) Exercir per si mateix les funcions enconienades i" no cedir-les ni traspassar-les a
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tercers, per cap mena de lítol, sense la corresponent autorització del titular del Servei.
H) Sol·licitar, de forma motivada i raonada, la revisió dels preus públics per la
prestació del Servei, abans del dia 1 de juliol de cada any, en relació a l'any següent.
I) Comptabilitzar, degudament i de forma separada, tots els ingressos i despeses
que es desprenguin de l'exercici de les seves
funcions en aquest municipi.
J) Retre comptes a la Corporació, abans
del dia 1 de juliol de cada any, en relació
a l'exercici anterior, mitjançant el lliurament
del compte d'explotació i del balanç corresponents a les operacions assenyalades al
punt anterior.
K) Comunicar al titular del Servei, en el
termini d'un mes, les sol·licituds de subministrament fora del terme municipal de Riudellots.
L) Disposar d'un servei d'atenció als
usuaris per tal de què, en qualsevol moment, es puguin comunicar les incidències
tècniques del Servei.
M) Disposar d'unes oficines d'atenció a
l'usuari, per un mínim de cinc hores diàries
durant tols els dies no festius, als municipis
de Riudellots o Girona, per lal d'atendre els
tràmits administratius que es derivin de la
gestió del Servei.
N) Comunicar a l'Ajuniament de Riudellots, per escrit i amb la màxima diligència, qualsevol incidència que pogués afectar
els'seus drets com a titular del Servei.
O) Informar als usuaris de forma efectiva i amb l'anticipació suficient, de totes les
incidències i modificacions que es produeixen en la prestació del Servei, així com de
llurs drets i obligacions.
P) Gestionar íntegrament els increments
de tarifa i els impostos indirectes que, per
disposició legal o reglamentària, siguin vigents en cada moment i gravin la prestació
del Servei.
Q) Sol·licitar les llicències i autoritzacions municipals que siguin procedents i necessàries per a l'exercici de la seva activitat.
R) No admetre com a usuari del Servei
a cap interessat que no compleixi les condicions següents:
- Presentació dels documents que siguin
exigibles per a la contractació d'un subministrament, per raó de normes dictades per
administracions superiors.
- Presentació de la llicència municipal de
primera ocupació, en els supòsits d'habitatges; d'obertura en els supòsits d'eslabliments industrials, comercials i de serveis; i
d'obres, en els supòsits de comptadors provisionals.
- Presentació de l'autorització del propietari'de l'immoble en el supòsit d'innnobles arrendats, que comprenguin tant el
subministrament com les obres de connexió
a la xarxa.

- Presentació de les autoritzacions que
siguin adients per raó d'ocupacions temporals o definitives del domini privat.
- Signatura de la pòlissa de subministrament.
- Pagament dels drets de connexió i de
les obres de connexió a la xarxa.
S) No efectuar cap connexió a la xarxa
sense la prèvia instal·lació d'un comptador
homologat per cada usuari individual o
col·lectiu.
T) Donar absoluta preferència, segons la
disponibilitat de cabal en cada moment, als
subministraments d'aigua per al consum humà en detriment, fins i tot dels demés tipus
d'abastaments.
Art. Sè.- Drets i deures del titular del
Servei.
1.- L'Ajuniament de Riudellots com a
titular del Servei, tindrà els drets següents:
A) Obtenir del concessionari la prestació
del Servei en la forma amb les condicions
que es desprenen del present Reglament.
B) Ordenar, discrecionalment, com si
gestionés directament la prestació del Servei,
les modificacions qne, en cada moment
aconsellin l'interès públic, sens perjudici del
dret de compensació, a favor del concessionari.
C) Supervisar, en qualsevol moment, la
prestació del Servei en tots els seus aspectes.
D) Assumir temporalment les funcions
del concessionari, prèvia resolució motivada
i compensació econòmica, quan per circumstàncies excepcionals el concessionari no
les pogués assumir.
E) Disposar, de fornia gratifíta i durant
cada any, per al consum propi, ja sigui en
béns de domini públic, comunals o patrinionials una quantitat d'aigua equivalent al 4%
del consum aiuial de la resta d'usuaris del
Servei.
F) Imposar al concessionari, prèvia la
instrucció reglamentària del corresponent
expedient i en base a les disposicions amb
categoria de llei aplicables, les sancions pertinents per la infracció de les obligacions
que es desprenen del present Reglament.
G) Suprimir el Servei o rescatar la concessió, en benefici de l'interès públic i amb
les formalitats reglamentàries, prèvia indemnització al concessionari pels danys i perjudicis que se'n derivessin.
l·l) Segrestar la concessió, per un termini
màxim d'un any, assumim els drets i les
obligacions que hagi contret el concessionari, en benefici de l'interès públic, en els supòsits de greu incompliment, per part del
concessionari, de les seves obligacions.
I) Declarar la caducitat de la concessió,
sense dret a favor del concessionari, si una
vegada acabat el termini de segrest, el concessionari incomplís, novament i de forma
greu, les seves obligacions.

2.- L'Ajuntament de Riudellots, com a
titular del Servei, tindrà les obligacions següents:
A) Permetre al concessionari l'exercici
pacífic de les seves funcions.
B) Executar les obres i les instal·lacions
que, en base a criteris tècnics i econòmics,
siguin necessàries.
C) Facilitar la relació i comunicació entre concessionari i usuaris.
D) Aprovar definitivament les tarifes
anuals del Servei abans del començament de
l'exercici, sempre que el concessionari hagi
presentat en forma una sol·licitud de modificació abans del dia I de juliol.
E) Valorar adequadament els suggeriments que el concessionari al·legui, mitjançant peticions o informes, a la Corporació.
F) Indemnitzar al concessionari els
danys i perjudicis ocasionats en els supòsits
de rescat de la concessió o supressió del
Servei.
Cl) Compensar econòmicament al concessionari per raó de les modificacions introduïdes en la concessió.
H) Aprovar, amb les modificacions que
procedeixin en el termini màxim de tres mesos, tols els projectes d'impressos qne el
concessionari presenti a la Corporació i que
s'hagin d'utilitzar en la prestació del Servei.
I) Facilitar al concessionari l'ús de la via
d'apressameni en el cobrament dels preus
públics a percebre per la prestació dels
Serveis.
J) Assegurar al concessionari aigua en
qualitat i quantitat suficient per permetre la
normal prestació del Servei.
K) Declarar l'exempció del concessionari
en les laxes i els impostos indirectes numicipals per raó de fets imposables produïts
com a conseqüència de la noimal prestació
del Servei.

Capítol lli.
De les relacions entre
l'entitat concessionària
i els usuaris.
Ari. 9è.- Règim jurídic.
La relació jurídica entre l'entitat concessionària del Servei i els usuaris vindrà regulada per les disposicions generals que
regulin els dreis del consumidor pel present
Reglament, per la pòlissa de subministrament i pels acords vàlidament adoptats entre concessionari i usuari.
Art. lOè.- Drets i deures del concessionari.
1.- Seran drets del concessionari els següents;
A) Percebre els preus públics per la
presiació del Servei i els increments de tarifa i impostos indirectes que siguin
d'aplicació.
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B) Requerir, abans de conlraclar un
subminislramenl, là juslifieació d'haver-se
efectuat la instal·lació de l'usuari per personal autoritzat i complint les normes que siguin d'aplicació.
C) Inspeccionar en tot moment les instal·lacions dels usuaris quan existeixin indicis
raonables que poden pertorbar la normal
prestació del Servei.
D) Suspendre, prèvia autorització del titular del Servei, el subministrament a tot
usuari que incompleixi de forma greu les seves obligacions.
E) Inspeccionar en tot moment les instal·lacions generals que portin a terme els
promotors dins l'àmbit de polígons i unitats
d'actuació.
2.- El concessionari tindrà les obligacions següents:
A) Prestar el Servei de forma idònia i
amb subjecció a les normes que protegeixen
els drets del consumidor.
B) Atendre, en la forma i horari que es
determinin, les consultes i requeriments dels
usuaris.
C) Acceptar com a usuari del Servei iota
persona veïna del municipi de Riudellots
que compleixi les condicions reglamentàries.
Art. Ilè.- Drets i deures dels usuaris.
I.- Els usuaris tindran els drets següents:
A) Utilitzar el Servei de forma idònia.
B) Disposar d'un subministrament de
qualitat suficient i en la quantitat contractada.
C) Disposar de la instal·lació exterior necessària en el termini de tres mesos des de
la presentació de la documentació corresponent i el pagament dels drets i les obres de
connexió a la xarxa general.
D) Ésser atès pel concessionari en les seves peticions i requeriments, en la forma i
horari que es determinin.
2.- Les obligacions dels usuaris seran les següents:
A) Fer efectius els preus públics, increments de tarifa i impostos directes que es
derivin de la prestació del Servei.
B) Comunicar al concessionari totes les
incidències que siguin del seu coneixement i
puguin ésser en benefici de la prestació del
Servei.
C) Construir les instal·lacions interiors
mitjançant personal autoritzat i amb observança de les normes que siguin d'aplicació.
D) Conservar les seves instal·lacions interiors en bon estat de conservació.
E) No utilitzar el subministrament per
altres finalitats que per les expressament
sol·licitades.
F) No pertorbar la prestació del Servei.
0 ) Col·laborar en la prestació del Servei.
H) Permetre les inspeccions, ja siguin
periòdiques o expresses que el concessionari
consideri necessàries.
1) Comunicar les baixes de subministra-
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ment i els canvis de nom d'abonat, en el
termini d'un mes.
J) Obtenir les autoritzacions del propietari de l'immoble i les demés que fossin necessàries per a la realització de les
escomeses.
K) No facilitar abastament d'aigua a tercers, per cap mena de títol, sense la corresponent autorització del concessionari.
L) No manipular cap element que es
trobi siiuai més enllà de l'aixeta interior del
comptador.
Capítol IV
De les relacions entre
el titular del Servei i els usuaris.
Art. 12è.- Règim jurídic.
La relació jurídica entre el titular del
Servei i els usuaris vindrà determinada per
les disposicions generals en matèria de protecció dels dreis dels consumidors, pel present Reglanieïu i pels acords vàlidament
celebráis eiure titular i usuari.
Art. 13è.- Dreis i demés del titular del
Servei.
1.- El titular del Servei tindrà els drets
següents:
A) Requerir la comiexió a la xarxa general als veïns del nninicipi que es trobin inclosos dins de zones urbanes.
B) Sancionar als usuaris que incompleixin de forma greu llurs obligacions, en la
forma que disposin les normes amb rang de
llei.
C) Percebre, mitjançant l'enlilat concessionària, els prens públics per les concessions a la xarxa.
D) Exigir, l'observança de les disposicions que regulin el Servei Municipal
d'Abasiamem d'Aigua.
2.- Seran obligacions del titular del Servei, les següems:
A) Garantir l'efecliva
prestació del
Servei.
B) Facilitar la conumicació i la relació
entre els usuaris i l'enlilat concessionària.
C) Informar als usuaris de les situacions
que afectin la prestació del Servei.
Art. 14è.- Drets i deures de l'usuari.
I.- Els usuaris del Servei tindran els
drels següems:
A) liuerposar recurs d'alçada, davant
l'Alcaldia, contra els actes de l'emitat concessionària.
B) Preseiuar peticions, suggerències, denúncies i reclamacions encaminades a millorar el Servei de forma general o particular.
C) Construir escomeses generals en polígons i unitats d'actuació i escomeses col·lectives, prèvia soUicilud al titular del Servei i
amb les condicions tècniques i jurídiques
que es fixin.

2.- Els usuaris del Servei estaran obligats
a:
A) Utilitzar el Servei de forma idònia
evitant qualsevol perjudici en la seva
prestació.
B) No utilitzar l'abastament per finalitats diferents a les contractades.
C) Consumir l'aigua de forma eficient,
evitant consums per sobre dels necessaris.
D) Pagar els preus públics que pertoquin
en concepte de drets de connexió a la xarxa.
Disposicions transitòries.
Primera.- L'Ajuntament de Riudellots i
l'entitat concessionària realitzaran un inventari, amb els plànols de treball necessaris,
de tols els béns afectes al Servei d'Abastament d'Aigua abans del començament de la
prestació del Servei per part de l'entitat
concessionària.
Segona.- L'enlilat concessionària assumirà i se subrogarà en lots els drets i obligacions que l'Ajunlameni hagués conlrel en
la prestació del Servei, amb l'excepció de les
instal·lacions que continuaran essent de domini directe municipal.
Disposicions finals.
Única.- El present reglament entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 1992, i regirà per
mentrestant no s'aprovi la seva modificació
o derogació.

4.582
AJUNTAMENT DE
UIUDELLOTS DE LA SELVA
Eclicle
L'Ajumament en Ple, en sessió de 7
d'abril proppassat, va acordar convocar
concurs-oposició per a la cobertura de lloc
de treball d'auxiliar-administratiu vacaïu a
la plantilla de personal municipal i que figura a l'oferta pública d'ocupació d'enguany.
Tot seguit es publiquen les bases aprovades
per aquei.xa convocatòria, en compliment
d'allò disposat per l'article 76 del Reglament de Personal de les entitats locals (Decret 214/1990, de 30 de juliol).
Riudellots de la Selva, 22 d'abril de
1992. L'Alcalde: Josep Micaló i Aliu.
BASES DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER
A LA PROVISIÓ DEL LLOC
D'AUXILIAR ADMINISTRATIU
VACANT A LA PLANTILLA DE
PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT
1.- Objecte de la convocatòria
Es objecte de la preseïu convocatòria la
provisió del lloc de treball d'auxiliar administratiu vacant en la plantilla de personal
laboral de la Corporació i dotada amb les

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 14/05/1992, n. 60, p. 22.

