ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22
D’OCTUBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000014
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 22 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:15 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa
Jordi Pibernat Casas, Regidor
Rosa M. Torns Vila, Regidora
Albert Roura Ferrer, Regidor
Jorge Blanquez Berenguer, Regidor
David Bohigas Vilalta, Regidor
Neus Moragas Fontané, Regidora
Neus Ros Vicente, Regidora
Esteve Trias Caparros, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callís Prat, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Imma Jiménez Pla, Regidora
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions de les corts
generals de 10 de novembre de 2019.
2- Aprovació inicial del Pla director de Clavegueram.

1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions de les corts
generals de 10 de novembre de 2019.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El primer punt de l’ordre del dia és el Sorteig dels membres de les meses electorals
per les eleccions de les corts generals de 10 de novembre de 2019. Per tant
procedim a fer el sorteig electrònic amb els mitjans que ens han facilitat per aquest
ple i el resultat figura a l’expedient d’aquest Ple com a document annex.

2.- Aprovació inicial del Pla Director de Clavegueram del Municipi, redactat l’Abril de
2017, per encàrrec de FCC Aqualia, SA empresa concessionària del servei
d’abastament d’aigua i sanejament al municipi.
Antecedents
1.- En data 17 de juliol de 2017 i amb registre d’entrada 1-2017-002636-2,
l’empresa FCC Aqualia, SA va presentar el Pla Director de Sanejament, l’elaboració i
redacció del qual s’havia proposat com a millora en el concurs de concessió del
servei. La redacció del Pla Director de Sanejament, s’ha realitzat a càrrec de l’equip
d’enginyers Albert Magriñá Girola, Enginyer de Camins, Canals i Ports i altres, l’Abril
del 2017.
2.- Vist informe jurídic de 4 d’octubre de 2019, que consta a l’expedient, signat per la
Tècnica d’Administració General, El qual estableix la tramitació que cal seguir per
aprovar el Pla Director de Clavegueram.
3.- Vist informe tècnic, redactat per l’enginyer municipal en data 14 d’octubre de
2019, en què informa favorablement l’aprovació del Pla Director de Clavegueram.
D’acord amb les indicacions establertes en l’informe tècnic, quan s’hagin de realitzar
actuacions en zona de protecció de carreteres (Ctra. N-141, carrer Triassa, Ctra.
d’Osor...) caldrà informe preceptiu del Servei Territorial de Carreteres, d’acord amb el
DL 2/2009 i el Decret 293/2003). Quan les actuacions proposades es realitzin al
Casc Antic, caldrà l’informe preceptiu de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural
de Girona.
4.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 17 d’octubre de 2019.
Fonaments de dret
a) La competència per l’aprovació correspon al Ple d’acord amb el que estableix
la DA2a de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP 9/2017)

El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i
per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Director de Clavegueram, presentat per FCC
Aqualia, en data 17 de juliol de 2017
SEGON.- Sometre el Pla Director de Clavegueram a informació pública, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un diari de difusió
comarcal i, juntament amb el projecte, en el tauler electrònic (e-tauler) de la web
municipal www.angles.cat, per un període mínim de 30 dies, durant els quals es pot
examinar, també per mitjans electrònics, i formular-hi al·legacions.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest sentit com que en David en el seu dia us havia fet una presentació i més o
menys ja l’havia compartit amb el grup municipal P.A.U. li passo la paraula perquè
ens refresqui una mica la memòria. És un tema que ja n’havíem parlat anteriorment
el 2017.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament aquest pla director formava part de les millores que havia d’executar
AQUALIA i els vàrem exigir que ens el presentés per saber quines son les inversions
que s’han de fer i amb quin ordre de prioritats. En el pla director tal com vàrem
comentar sense entrar en detalls, perquè seria força extens hi ha tres grups de
millores, les més urgents, unes de mig termini i les altres de llarg termini. Les més
urgents pujaven 572.000 €. El grup de mig termini pujava 847.000 € i el grup de llarg
termini 979.000 €. Que és un total gairebé de 2.400.000 €. Com sabeu, aquest any
ja tenim aprovar una part de les millores més urgents pel pressupost del 2019, tenim
aprovats uns diners per poder començar a executar i així anem executant, és el pla
que va des de l’actualitat. Posava des de l’any 2017, 2018 fins el 2036 que és quan
s’acaba la concessió. També en aquests moments La Cellera ha de connectar la
depuradora d’Anglès, hi estem pressionant perquè passessin per un determinat
recorregut perquè, així ens estalviava alguna d’aquestes millores, ens estalviem
d’ampliar algun tros de llarg recorregut. Qualsevol cosa que podrem fer i demanar
subvencions doncs ho utilitzarem per poder millorar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres estem d’acord. Ara hi haurà una exposició pública?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Nosaltres votem a favor de la proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13
assistents:
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente,
Jordi Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís

Prat, Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz Palma.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el President, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretari, en dono fe.
President

La secretari

