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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

11566

Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 20 de juny de 2014 per la qual
s'autoritzen les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua del terme municipal de Llucmajor
(exp.: DGRH 4/2014)

Fets
1. El 4 de març de 2014, l’Ajuntament de Llucmajor va presentar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, una sol·licitud
d’autorització per a la modificació de les tarifes del Servei de subministrament d’aigua del terme municipal de Llucmajor.
2. El 23 de maig de 2014, la Direcció General de Recursos Hídrics va emetre un informe tècnic favorable a la proposta de modificació de
tarifes del servei de subministrament d’aigua del terme municipal de Llucmajor.
3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, en la sessió de 27 de maig de 2014, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre
la modificació de les tarifes sol·licitada, d’acord amb l’informe tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics.
Fonaments de dret
1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d’agost, sobre autoritzacions d’augment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30
d’agost).
2. L’Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre tramitació d’expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local
(BOE núm. 241, de 8 d’octubre).
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3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d’octubre).
4. El Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica (BOE
núm. 139, de 8 de juny).
5. El Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 60, de 2 de maig de 2013).
6. El Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l’Aigua i els Transports Urbans i se’n regula la composició i el
funcionament (BOIB núm. 85, de 15 de juny de 2013).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes Balears de la sessió de 27 de maig de 2014, la modificació de
tarifes següent:
Quota de consum:

euros / m3

Bloc 1: de 0 fins a 30 m3/trimestre

0,4917

Bloc 2: de 30 fins a 60 m3/trimestre

0,9709

Bloc 3: excés de 60 m3/trimestre

2,1052

Bloc de fuita:

0,9962

Bloc consum municipal:

0,9858
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3,97 euros/abonat/mes

Quota de servei:

82,00 euros

Quota per drets de connexió:

2. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4. Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei
3 /2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de juny de 2014
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El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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