ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA SET DE JULIOL DE 2017, NÚM. 6
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple.
Data i hora d'inici: Dia 7 de juliol de 2017 a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: 7 de juliol de 2017 a les 20.51 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Marc Pardo i Picañol
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Secretari accidental de la Corporació
Sr. Lluís Clopés i Solà
ORDRE

DEL

DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LES OBRES PER A LA NOVA
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MOIÀ
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i l’article 98.b) del
DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, estableixen que, les sessions extraordinàries que hagin estat
convocades amb caràcter urgent, hauran de ser ratificades pel Ple.
La urgència està motivada per la necessitat de realitzar i no demorar, tota la tramitació
administrativa per a l’adjudicació de les obres de l’EDAR.
Sr. Alcalde.- Explico la urgència. Si es posa en el Ple ordinari, que serà d’aquí a tres
setmanes, posem un expedient a exposició pública durant el mes d’agost, un tema
important com el projecte de la depuradora, no és ètic ni estètic. Ens ha semblat que
era important avançar-lo per donar oportunitat a qui vulgui mirar-s’ho amb una
temporalitat en què quasi tothom treballa i a l’agost molta gent marxa. I que qui
vulgui, tingui oportunitat de fer-ho. La depuració de les aigües de Moià és un problema
viu: dels polígons industrials i del municipi. Quan abans comencem millor. Estem en
tràmits administratius que són molts lents, a vegades imprevisibles, tenim la
possibilitat d’avançar-ho el més possible, per això ho fem i us convoquem com a Ple
d’urgència. A la que hem tingut la documentació que motiva la sessió, que és l’informe
ambiental, bàsic per iniciar els tràmits, ens va semblar que no tenia sentit esperar i us
ho vam dir de seguida que ho vam tenir. Sobretot per donar la màxima transparència i
agilitat possible.
Sra. Maria Tarter.- La depuradora és un problema que tenim al municipi. Estem
completament d’acord en tot el que sigui avançar, estem al vostre costat. Sí que la
documentació l’hem tingut en menys de vint-i-quatre hores, i no hem pogut aprofundir
com ens hagués agradat, llegint-ho tot. Estem a la vostra confiança i a la dels tècnics.
Recolzarem la urgència de la sessió.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents acorda
declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LES OBRES PER A LA NOVA
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MOIÀ.
Antecedents
Per acord del Ple de data 31 de maig de 2017 es va aprovar l’Avanç del projecte de les
obres per a la construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià,
juntament amb el document ambiental i la resta de documentació que s’adjuntava i es
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va acordar
iniciar els tràmits de l’article 48 del TRLUC, d’avaluació d’impacte
ambiental simplificada i la posterior licitació de les obres.
En data 4 de juliol de 2017 ha tingut entrada, amb núm. 1991 del Registre general de
l'Ajuntament l'informe emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, on es
conclou que no és necessari sotmetre novament el projecte a avaluació d'impacte
ambiental i s'informa
favorablement l'Avanç del projecte de les obres per a la
construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià, condicionat a un
seguit de determinacions.
En data 5 de juliol de 2017 ha tingut entrada a l'Ajuntament de Moià el Projecte de
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià on es recullen les prescripcions del
referenciat informe i que està format per la següent documentació:

1. Projecte d’actuació específica d’interès públic i estudi d’impacte i integració

paisatgístic.
2. Document ambiental .
3. Projecte de les obres per a la construcció de la nova Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Moià amb un pressupost, per una primera actuació de
3.954.096,99 euros, IVA exclòs segons el desglòs que consta a l’addenda 16 i
per una segona actuació de 214.200,00€ IVA exclòs, segons consta a l’annex
27.
4. Addendes de juliol 2017 que s'adjunten.
En data 6 de juliol de 2017 l'arquitecte i l'assessor jurídic han emès, respectivament,
informe proposant l'aprovació inicial del Projecte d'obres a efectes de la seva posterior
licitació i la continuació dels tràmits de l’article 48 del TRLUC .
Fonaments de Dret
Els articles 47.4 i 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en endavant TRLUC regulen els supòsits
d’actuacions específiques, en sòl no urbanitzable, per a destinar-lo a equipaments
d’interès públic i el seu procediment per obtenir la seva autorització.
L’article 47.4 d) del TRLUC considera d’interès públic les infraestructures hidràuliques
en general.
Els articles 49 a 56 del Decret 64/2014, pel que s'aprova el Reglament sobre Protecció
de la Legalitat Urbanística, en relació a la documentació i tramitació dels projectes
d'actuació específica, en endavant RPLU.
La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental i de plans i programes i l’article
7.2.a) i l’Annex II de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental de 9 de desembre de 2013.
Els articles 10 i 11 i 20 a 22 de la Llei 3/2007, de l’obra pública que regulen la tramitació
dels projectes d’obra pública.
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De conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, i l'article 52.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril la competència
per l'aprovació inicial de la referenciada modificació és el Ple de l'Ajuntament.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte de les obres per a la construcció de la
nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià, amb les addendes de juliol de
2017 que s'adjunten, per una primera actuació de 3.954.096,99 euros, IVA exclòs,
segons el desglòs que consta a l'addenda 16 i per una segona actuació de 214.200,00€
IVA exclòs segons consta a l’annex 27.
SEGON.- SOTMETRE el projecte a informació pública pel termini de trenta dies
comptadors al següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOPB), Tauler d’Anuncis i web municipal i amb el ben entès que l’acord inicial adoptat
s’elevarà a definitiu en el cas que en l’expressat termini no es dedueixin reclamacions
o al·legacions.
TERCER.- SOTMETRE el Projecte d’actuació específica d’interès públic i l'estudi
d’impacte i integració paisatgístic a informació pública per un termini d'un mes al
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), Tauler d’Anuncis i web municipal de conformitat
amb l'article 51 del RPLU.
QUART SOL·LICITAR els informes preceptius regulats a l’article 48 del TRLUC i a
l'article 52 del RPLU.
CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- El que fem és continuar amb la tramitació. Tenim un avanç projecte. Ens
demanen fer l’article 48. Ens donen autorització que no cal sotmetre a avaluació
d’impacte ambiental. Hi ha una addenda que fa referència a l’estudi crec que és de
l’any 2011. Quan es va avaluar la maquinària que hi havia es va mirar què es podia fer
i què no, es va comptar que hi podria entrar una centrifugadora. Un cop revisat amb
els tècnics que han fet l’informe pertinent, de l’adequació del projecte, s’ha vist que la
centrifugadora que costa 214.000€ més IVA, uns 230.000€, seria convenient canviarla. El projecte ja està presentat a la Diputació de Barcelona amb un import. Si hi
integrem aquesta millora -la centrifugadora- dins el projecte, entraria sense
problemes, ja que es compta que hi haurà baixes. S’ha fet aquesta addenda per
encaixar la centrifugadora dins el projecte. Aquesta màquina, que l’any 2011 es
comptava que tindria vida útil, i que a l’any 2017 es considera que amb el temps ha
perdut, no té sentit no canviar-la, quan per import li podem fer entrar.
Ho posem a consideració del Ple, fem l’aprovació inicial, exposició pública del projecte,
inici de la tramitació per l’article 48 i comencem a guanyar temps.
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Sra. Maria Tarter.- En relació a la centrifugadora que comentaves, sorprèn mirar el
projecte i veure que estàs parlant d’una licitació posterior. Aquí ens especifiquen que la
instal·lació existent està molt envellida. La pregunta és només si el tema és de no
poder-ho encaixar amb la subvenció que hi ha a Diputació i per això es deixava a part.
Això és ben bé un tema econòmic. És un tema que ha quedat contestat amb el que has
explicat abans.
I de la comissió de seguiment que s’ha de fer, de tot l’anàlisi d’aquest projecte, el
tècnic representant de l’Ajuntament, serà l’arquitecte municipal? Serà algú contractat?
Els que han fet les addendes?
Sr. Alcalde.- Ens ha agafat tot molt de pressa. Actualment, qui porta totes les
qüestions tècniques, la part administrativa, és el Sr. Ll. u. Totes les qüestions més
tècniques, pel que fa a l’Ajuntament amb la presència sempre de l’arquitecte municipal
i també del gerent de la companyia de les Aigües, el Sr. J.V., i com a persona que
gestiona l’EDAR. I sobretot, amb el suport de l’ACA, que ens valida el projecte. Les
persones que han fet els diferents estudis, aquest estudi del Sr. S.C., l’ACA ens va
donar els noms de tres enginyers que es podien fer càrrec del projecte per la seva
solvència contrastada.
Sra. Maria Tarter.- Hi ha un apartat que parla d’unes expropiacions que falta fer.
D’uns terrenys que han de permetre abocar la connexió cap a la llera. Això ho
expropiarà l’Ajuntament? O ho fa l’ACA? Hem d’iniciar el procediment d’expropiació?
Sr. Alcalde.- L’ACA és el propietari d’aquests terrenys, i entenc que ho farà l’ACA. No
hem arribat encara a aquest punt.
Sra. Maria Tarter.- Ens va sorprendre força que el roure que tenim a l’entrada és un
BCIL, desconeixíem que estigués protegit. Com comenta que el roure té una malaltia i
s’hauria d’analitzar, volem saber si l’analitzareu i mirareu què es pot fer per salvar
l’arbre.
Els nostres dubtes eren per la centrifugadora, les expropiacions i el roure com
anècdota. Deixar constància de la poca disponibilitat que hem tingut per mirar la
documentació per la manca de temps. Confiem que els tècnics hagin fet bé la seva
feina. I animar la gent que miri el projecte que està en exposició pública. Projecte que
s’havia redactat el 2011 i s’ha hagut de fer aquestes addendes per actualitzar, i és un
problema prou important pel municipi perquè tots hi estiguem a sobre i fem un bon
seguiment. Avui votarem a favor. Potser hauríem de muntar una Comissió i fer el
seguiment de la depuradora, més política i no tan tècnica.
Sr. Alcalde.- Seguint el que deies Maria, és un tema prou important i que genera
controvèrsia, i inquietud, avui el que fem els dos grups polítics és aprovar l’inici d’una
qüestió absolutament tècnica.
Èticament ens semblava que era millor fer-ho ara en aquest ple extraordinari, perquè
era eminentment tècnic. Donant espai a qui vulgui presentar al·legacions que ho pugui
fer.
Sé el que han dit els tècnics a darrera hora. Hi ha un espai per la ciutadania que és
l’exposició pública. Un cop ho tinguem tot en marxa i encarrilat fóra bo que ho
expliquéssim a la societat. Dir que la gent de la Cosa Nostra em van venint a veure i
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tornaran la setmana vinent, perquè els anem informant del projecte. Una
transparència, com no pot ser d’altra manera.
Que a vegades, les ganes de participar-hi no ens facin entrar en qüestions tècniques,
de les que jo no hi entenc gens ni mica. Aquesta confiança amb els tècnics hi ha de
ser. I de la part política, n’anirem parlant. No només aquí en el Ple, sinó també amb
les entitats i les associacions interessades. Quan ho tinguem tot a punt, fent una
exposició pública. I fent el seguiment diari polític, amb vosaltres.
Sra. Maria Tarter.- Totalment d’acord, i s’haurà de veure per quin estil d’exposició
pública apostareu. Les exposicions públiques es poden fer darrera una porta o enmig
d’una plaça. A veure si la Mireia, quan torni de vacances, es pot centrar en posar una
mica d’èmfasi en aquesta exposició que és prou important, pel que ens hi va en el
municipi.
I també la rellevància de què ja s’han fet els càlculs, amb la previsió de creixement del
POUM, de les indústries. Temes prou importants perquè quedi clar que s’han de fer
totes aquestes previsions. Seguirem com està previst fer aquesta exposició, a veure
com ho vol fer la Mireia.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb deu vots a
favor dels regidors assistents dels tretze que integren el consistori, aprova la present
proposta.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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