A JUNTAMENT

DE

C ABRERA

D’A N O I A

TERCER- Establir que transcorregut l’esmentat termini sense haver-se presentat
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de
nou acord, sens perjudici de la corresponent publicació oficial.
QUART- Establir que un cop aprovat definitivament el Pla Director d’abastament
d’aigua potable de Cabrera d’ Anoia i el seu Pla d’inversions pel període 2020-2040,
s’ha de publicar al BOPB, tauler d’anuncis electrònic municipal ( e-TAULER) i
anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat el corresponent
EDICTE d’aprovació definitiva.
CINQUÈ- Remetre en el termini de quinze dies des de la data de publicació de
l’aprovació definitiva al BOPB , certificat d’aprovació del Pla Director per part del Ple
de la corporació municipal a l’Agència Catalana de l’Aigua, així mateix, presentar
tota la documentació justificativa i acreditativa a què fan referència els punts 8.2 i 8.3
de les bases.
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SEGON- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini
de trenta dies, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat ( DOGC), a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis electrònic municipal ( e-TAULER) per
tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o
suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini
d'informació pública es computarà des de la darrera publicació.

Data 11-6-2020

PRIMER- Aprovar inicialment el Pla Director d’abastament d’aigua potable de
Cabrera d’ Anoia i el seu Pla d’inversions pel període 2020-2040, redactat per
l’enginyeria SOCADE Engineering solutions per encàrrec de l’adjudicatària del
contracte SOREA S.A.U.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària urgent realitzada en data
3 de juny de 2020, per unanimitat dels regidors, va prendre el següent acord:

A

EDICTE
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