ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARI i URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017, NÚM.
10
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 25/10/2017 a les 20:10 hores
Data i hora de finalització: Dia 25/10/2017 a les 20:33 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
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Marc Pardo i Picañol
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Secretari accidental de la Corporació
Sr. Lluís Clopés i Solà
ORDRE

DEL

DIA

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE
LA SESSIÓ.
2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESTIMACIÓ PARCIAL DEL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER EL SR. RP I D’ALTRES
CONTRA EL DECRET D’ALCALDIA 369/2017.
3. PROPOSTA DE DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES PEL SR.
RP I D’ALTRES I APROVAR PRÈVIAMENT EL PROJECTE D’ACTUACIÓ

Pàg. 1/13

ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC.
4. PROPOSTA D’ACORD D’EFECTUAR UN REQUERIMENT PREVI A LA
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA CATALUNYA CENTRAL
PER TAL DE DEIXAR SENSE EFECTE EL SEU ACORD DE DATA 26 DE
SETEMBRE DE 2017
5. PROPOSTA D’ACORD DE CONDICIONAR L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
EDAR A LA NOVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ D’URBANISME.
6. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
7. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE
L’ASSAMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÁNCHEZ I D’ÒMNIUM
CULTURAL, JORDI CUIXART.

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 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’Alcalde obre la sessió i segons 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 pel fet que cal aprovar dues mocions, una per aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya i l’altra per exigir la llibertat als presos
polítics Sánchez i Cuixart.
També era urgent aprovar tres punts imprescindibles per procedir a la licitació de la
construcció de l’EDAR de Moià.
Sr. Alcalde.- El Ple estava previst en una sessió extraordinària, però hi ha hagut un
assumpte sobrevingut, que ja hem parlat tots plegats, per tant hem de celebrar una
sessió extraordinària i urgent abans del Ple extraordinari. En aquesta sessió
extraordinària i urgent que hem convocat a les vuit haurem de votar la ratificació i
la declaració d’urgència de la convocatòria de la sessió.
Excuso els quatre regidors que per motius laborals i diversos no han pogut assistir
avui.
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Sotmès a votació la urgència de la sessió, el Ple de la Corporació per unanimitat dels
nou regidors assistents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a
favor del grup municipal Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT
acorda declarar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.
Sra. Rosalia Membrive.- Abans de continuar vull dir que no puc votar els punts dos
i tres perquè crec que m’afecta la incompatibilitat, així que sortiré del Plenari. Quan
comenceu el punt quatre m’aviseu.
La Regidora Rosalia Membrive surt del Ple per incompatibilitat dels punts 2 i 3.
2.

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESTIMACIÓ PARCIAL DEL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER EL SR. ROBERT PARDO I
D’ALTRES CONTRA EL DECRET D’ALCALDIA 369/2017.

Relació de fets
Per Decret d’Alcaldia 369/2017, de data 15 de setembre, es va acordar desestimar
les al·legacions formulades pel Fanal i els Srs. RP, MG, JE, RC, MDI, DR, JC, AM, PC,
PF, JP, MRB, FV i AC contra el Projecte d’actuació específica d’interès públic i
l'estudi d’impacte i integració paisatgístic per a la construcció de l’EDAR de Moià de
conformitat amb l’informe de l’Enginyer municipal de data 15 de setembre que
constava a l’expedient de referència.
Així mateix, en el referenciat Decret s’acordava aprovar prèviament, el Projecte
d’actuació específica d’interès públic i l'estudi d’impacte i integració paisatgístic per
a la construcció de l’EDAR de Moià i remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.
Contra aquest Decret d’Alcaldia, malgrat ser un acte de tràmit, els al·legants han
interposat Recurs de Reposició, en base a que entenen que la desestimació de les
al·legacions i l’aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica d’interès públic
per a la construcció de l’EDAR de Moià havia d’haver-se acordat pel Ple de
l’Ajuntament i reiteren les seves al·legacions sobre la qüestió de fons.
En data 25 d’octubre d’enguany, l’Assessor jurídic ha emès un informe proposant
l’estimació parcial del Recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia
369/2017, de 15 de setembre.
Fonaments de dret
Pel que fa a l’al·legació referent a la competència del Ple per a la desestimació de
les al·legacions i l’aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica d’interès
públic i l'estudi d’impacte i integració paisatgístic, els articles 49.2 i 53 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en
endavant RLU, disposen que s’haurà d’aprovar per l’òrgan municipal competent.
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A partir d’aquí si acudim a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en endavant LBRL, es pot constatar com el Ple no té
atribuïda, expressament, la competència de l’aprovació dels projectes d’actuació
específica d’interès públic al no tractar-se d’una figura de planejament derivat ni
un instrument d’ordenació i, en conseqüència, seria competència de l’Alcalde.
No obstant, es considera que tot i ser competència de l’Alcalde, el fet d’haver
acordat pel Ple sotmetre a informació el Projecte d’actuació específica d’interès
públic i l'estudi d’impacte i integració paisatgístic per a la construcció de l’EDAR de
Moià, es podria entendre que ha de ser el Ple qui resolgui les al·legacions
formulades i aprovi prèviament el referenciat document.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- ESTIMAR parcialment el Recurs de reposició interposat contra el Decret
d’Alcaldia 369/2017 i la seva notificació per RP, MG, JE, RC, MDI, DR, JC, AM, PC,
PF, El Fanal, JP, MRB, FV i AC, DR, MC i MT i anul·lar el Decret d’Alcaldia 369/2017 i
la seva notificació com acte administratiu definitiu.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats que constin a l’expedient.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- S’acordava desestimar unes al·legacions mitjançant aquest decret
esmentat respecte el projecte d’actuació específica d’interès públic i l’estudi
d’impacte paisatgístic per a la construcció de la nova depuradora de Moià, de
conformitat amb l’informe de l’enginyer municipal. En data 25 d’octubre d’enguany
l’assessor jurídic ha emès un informe proposant l’estimació parcial del recurs de
reposició interposat contra aquest decret d’alcaldia.
Estimem parcialment aquest recurs i per això l’incloem en aquest punt de l’ordre
del dia.
Sra. Maria Tarter.- Anant al passat, en el Ple extraordinari de 7 de juliol vam
aprovar el projecte d’obres i la seva exposició pública. I per altra banda, vam
aprovar l’exposició pública del projecte d’actuació específica d’interès públic. Crec
que s’han comès diferents errors: Publicar al BOP un anunci de dues exposicions
públiques en el mateix anunci, quan tenen terminis diferents, pot portar a confusió.
Per tant, hauríem de ser més curosos en les publicacions al BOP per no donar peu a
possibles errors d’interpretació, de què estem aprovant i contra què van les
al·legacions. Procedimentalment hauríem de ser més curosos. En altres projectes
podem passar més per alt certes coses, però en un projecte com el de l’EDAR
aquests errors no es poden cometre. S’ha fet d’aquesta manera i no hi estem
d’acord.
A la Junta de Portaveus vam manifestar que enteníem que hi havia hagut un error
de procediment perquè aquest decret d’alcaldia enteníem que havia de ser al
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Plenari. Si el Ple comença una cosa, entenem que s’ha d’acabar en el Ple. Si el Ple
sotmet a informació pública un projecte al poble, és el Ple qui ha de resoldre i
contestar. Vaig dir a la Junta de Portaveus que presentaríem un recurs. Després
d’una reunió amb l’assessor jurídic, en comptes d’entrar el recurs fem una
ratificació del decret d’alcaldia. El problema és que hi ha hagut unes altres
al·legacions contra aquest decret. Estem d’acord en el que diuen les al·legacions del
procediment perquè diuen el mateix que us vam traslladar a la Junta de Portaveus.
Estem d’acord amb l’estimació del recurs del procediment. En parlarem en el punt
següent.
En el punt dos el nostre grup vota a favor pel significat del procedimental, dels
tràmits administratius, i posar advertència que el Decret no havia d’haver portat
peu de recurs, perquè és un decret de tràmit. Vigileu amb aquests temes perquè
poden viciar un procediment i us poden portar problemes més endavant, fins i tot si
arribéssim al contenciós. A nivell de secretaria estiguem molt al cas d’aquestes
coses. El nostre vot serà a favor.
Sr. Alcalde.- Vull aclarir que és un error. El decret estava ben fet. Les
competències del Ple i d’alcaldia són molt clares, i teníem l’informe en positiu, per
això ho vam fer. Per tant, consultant tots els assessors que hem consultat, què és
competència del Ple i què no. No hem fet una cosa que no estigués ben feta. Algú
ho pot interpretar diferent tot i que, al final, qui ho haurà d’acabar decidint és un
jutge, i no val la pena acabar fins allà. Tenim i tinc molt clar que vosaltres havíeu
demanat fer-ho d’aquesta manera, i el que cal és que ho votem amb el màxim de
suport possible, perquè és una qüestió cabdal. Una de les competències obligatòries
és el sanejament de les aigües; Ara tenim la possibilitat de fer una depuradora i
que ara ens encallem amb qüestions que són un tràmit administratiu interpretables,
perquè la norma és molt clara, no cal que perdem el temps, i a sobre, hi estem
d’acord, doncs fem-ho. El que sí és veritat és que hi pot haver alguna confusió,
l’anunci es va publicar ben publicat. Però per la gent que no hi està avesada pot
haver-hi confusió. Tenim la consciència tranquil·la que ho hem fet ben fet, com que
les coses es poden fer molt millor encara, busquem l’excel·lència en aquests
tràmits; Igual que el peu de recurs, no s’havia d’haver posat, és un error
administratiu. La persona que ho va fer no hi va prestar la suficient atenció. Una
cosa que es podia haver quedat morta, pot anar més enllà. Una cosa són les formes
i l’altre és el contingut. Del contingut n’estem absolutament convençuts. De les
formes, si les podem millorar, i podem estar-hi tots d’acord, no cal donar-hi més
voltes.
Sra. Maria Tarter.- Em sembla que tenim l’experiència suficient durant aquest
anys, com que les formes han d’estar impecables, i més amb procediments com
aquest. Altres temes, les formes s’han anul·lat coses, perquè la forma havia fallat
en algun moment.
Sr. Alcalde.- Una cosa són les formes legals: no hem fet una cosa il·legal, que no
és el cas. Altra cosa és que puguem fer una cosa que porti un consens, que és
diferent. Nosaltres tenim ganes d’arribar al màxim de consens possible.
Sra. Maria Tarter.- Entenc que la competència en aquell moment era alcaldia,
però en el moment que es va decidir posar que era el Ple que feia aquesta
informació pública, automàticament és del Ple. Que originàriament podia ser de
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l’alcalde, però el fet de prendre la decisió de posar-ho en el Ple va canviar aquesta
competència.
Li deia a l’assessor: amb un tema que sabem que està en el focus, intentem evitar
aquestes coses. Sé que es va fer per decret d’alcaldia segurament per avançar en
els terminis i per córrer més. No diem que en cap cas no volguessis portar-ho al
Ple. Fem una reflexió amb temes i expedients importants com aquest, que sabem
que estaran fiscalitzats per tothom, intentem que no hi hagi aquestes petites
excuses i que ningú pugui dir que s’ha viciat el procediment pel punt. Endavant,
votarem a favor.
Sr. Alcalde.- Ho hem aclarit tot. Queda ben exposat. Posem a votació aquesta
proposta.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels vuit regidors
assistents presents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a
favor del grup municipal Ara Moià, i amb dos vots a favor del grup municipal
PDeCAT acorda declarar i aprovar el present dictamen.
3.

PROPOSTA DE DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES PEL SR.
ROBERT PARDO I D’ALTRES I APROVAR PRÈVIAMENT EL PROJECTE
D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC.

Relació de fets
El Ple de data 25 d’octubre ha acordat estimar parcialment el Recurs de reposició
interposat contra el Decret d’Alcaldia 369/2017 i la seva notificació per RP, MG, JE,
RC, MDI, DR, JC, AM, PC, PF, El Fanal, JP, MRB, FV i AC, DR, MC i MT i anul·lar el
Decret d’Alcaldia 369/2017 i la seva notificació.
En conseqüència procedeix resoldre novament les al·legacions formulades en data 1
d’agost, 7 d’agost de 2017 i les contingudes a l’escrit de data 20 d’octubre de 2017,
amb números del Registre general de l’Ajuntament 2262, 2307 i 2920, per les
persones indicades contra el Projecte d’actuació específica d’interès pública i l'estudi
d’impacte i integració paisatgístic per a la construcció de l’EDAR de Moià.
En data 25 d’octubre l’Enginyer municipal, l’Arquitecte municipal, Assessor jurídic
han emès un nou informe proposant desestimar les al·legacions.
A partir del moment que es proposa la desestimació de les al·legacions formulades
procedirà efectuar una nova aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica
d’interès públic i l'estudi d’impacte i integració paisatgístic per a la construcció de
l’EDAR de Moià i remetre’l, novament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva, la qual haurà de ser
degudament notificada als al·legants amb el corresponent peu de recursos.
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
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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 TRLU 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.
ACORDS
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en data 1 d’agost, 7 d’agost de
2017 i les contingudes a l’escrit de data 20 d’octubre de 2017, amb números del
Registre general de l’Ajuntament 2262, 2307 i 2920 per RP, MG, JE, RC, MDI, DR,
JC, AM, PC, PF, El Fanal, JP, MRB, FV i AC, DR, MC i MT contra el Projecte d’actuació
específica d’interès públic i l'estudi d’impacte i integració paisatgístic per a la
construcció de l’EDAR de Moià de conformitat amb els informes dels serveis tècnics
municipals que consten a l’expedient.
SEGON.- APROVAR prèviament, el Projecte d’actuació específica d’interès públic i
l'estudi d’impacte i integració paisatgístic per a la construcció de l’EDAR de Moià i
remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva
aprovació definitiva.
TERCER.- NOTIFICAR la corresponent resolució als interessats que constin a
l’expedient tot fent constar que aquest serà un acte de tràmit i l’acte administratiu
que posa fi al procediment serà l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- L’al·legació es desestima per errors de contingut. Per aclarir-ho, hi ha
un informe de l’enginyer que ve a dir: L’escorxador avui té llicència i avui aboca, i
el que cal és que trobem una solució per poder fer tot això. Els efectes del
dimensionament dels cabals de disseny en el futur de la futura EDAR, en l’annex del
projecte, es realitza una estimació dels mateixos, inclòs l’escorxador com activitat
amb autorització ambiental vigent, i amb un cabal a tractar significant. El fet de
definir-lo en l’informe, es referia exclusivament als efectes del dimensionament de
l’EDAR. Insistir en el fet que les previsions contemplades dels cabals de disseny en
el futur no implica necessàriament que aquestes es destini a tal fi, a l’escorxador.
Podria haver-hi qualsevol altra indústria que pugui fer això, o un augment de
població. Essent unes hipòtesis de dimensionament de l’EDAR. Cal remarcar que,
per tant, pel que fa a l’ampliació, és un canvi substancial en tràmit sotmès a
l’autorització ambiental a l’OGAU, així com a l’atorgament del pertinent permís
d’abocament en el cas d’altres activitats econòmiques regulades per l’ordenança
municipal. Aquests hauran de ser prèviament valorats, analitzats, i si s’escau,
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informats favorablement. Per tant, el que estem fent és parlar del present. El futur,
hi ha altres organismes que diran, i també l’Ajuntament, si s’accepten o no uns
cabals nous i amb unes qualitats d’aigua determinades.
Sra. Maria Tarter.- Hem tingut l’informe del tècnic cinc o deu minuts abans del
Ple. No hem tingut temps de mirar-ho amb profunditat, ni amb les al·legacions que
han presentat aquest grup, ni amb la solució tècnica amb la qual l’enginyer proposa
desestimar-les. Confiem que tingui raó, no votarem en contra, però ens abstindrem
perquè no hem pogut aprofundir en les al·legacions ni amb l’informe.
Sr. Alcalde.- Aclarir que la urgència i les presses no són per res més que pel fet
que els tràmits administratius corren, que els tempos corren. Complint la legalitat i
com estem convençuts que ho estem fent, i seguint els informes preceptius dels
tècnics, i assumint la responsabilitat del moment actual: hi ha aigües, hi ha
empreses, hi ha població que generen aigües brutes i s’han de tractar. La
responsabilitat, si no les tractéssim, seria fins i tot penal. Ho hem d’assumir, per
això ho posem a votació.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels vuit regidors
assistents presents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a
favor del grup municipal Ara Moià, i amb dos abstencions del grup municipal
PDeCAT acorda declarar i aprovar el present dictamen.
La Regidora Rosalia Membrive s’incorpora al Ple.
4.

PROPOSTA D’ACORD D’EFECTUAR UN REQUERIMENT PREVI A LA
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA CATALUNYA CENTRAL
PER TAL DE DEIXAR SENSE EFECTE EL SEU ACORD DE DATA 26 DE
SETEMBRE DE 2017.

Relació de fets
La construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià, es troba
projectada en un sòl classificat com a sòl no urbanitzable i, en conseqüència, s’ha
de tramitar el corresponent Projecte d’actuació específica d’interès públic i estudi
d’impacte i integració paisatgístic de conformitat amb els articles 47.4 i 48 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en endavant TRLU i 49 a 56 del Decret 64/2014, pel que s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en endavant RPLU.
D’aquesta manera, el referenciat Projecte d’actuació específica d’interès públic i
estudi d’impacte i integració paisatgístic es va sotmetre a informació pública per un
termini d'un mes mitjançant publicació en el BOP de data 12 de juliol de 2017,
Tauler d’Anuncis i web municipal i es van sol·licitar els informes sectorials previstos
a l’article 48 del TRLU.
En el termini d’exposició pública, en data 1 d’agost i 7 d’agost de 2017, amb núm.
del Registre general de l’Ajuntament 2262 i 2307, El Fanal i els srs. per RP, MG, JE,
RC, MDI, DR, JC, AM, PC, PF, JP, MRB, FV i AC, DR, MC i MT van presentar
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al·legacions en les que bàsicament, es sol·licitava que s’eliminés del Projecte
d’Actuació específica d’interès públic de la nova Estació Depuradora d’Aigües
Residuals qualsevol referència a cap augment de cabal avocat per l’escorxador, (ni
per cap altre particular o empresa) que superi aquell per al qual tingui llicència
ambiental vigent.
De conformitat amb els informes dels serveis tècnics municipals, per Decret
d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017 es va acordar desestimar les
al·legacions presentades i aprovar prèviament el Projecte d’actuació específica
d’interès públic i l'estudi d’impacte i integració paisatgístic i remetre’l a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va acordar la seva
aprovació definitiva en la sessió de data 26 de setembre de 2017.
No obstant, en data 20 d’octubre de 2017, els al·legants indicats anteriorment han
interposat recurs de reposició contra el Decret que aprovava prèviament el Projecte
d’actuació específica d’interès públic i estudi d’impacte i integració paisatgístic.
En data 25 d’octubre per acord del Ple es va acordar estimar parcialment el
referenciat recurs de reposició i anul·lar el Decret d’Alcaldia de data 15 de setembre
de 2017 i procedir a una nova aprovació prèvia.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- EFECTUAR un requeriment previ, de conformitat amb l’article 44 de la
LJCA, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que
deixi sense efecte el seu acord de data 26 de setembre de 2017, pel que s’aprovava
definitivament el Projecte d’actuació específica d’interès públic de l’EDAR de Moià.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord i el requeriment a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
TERCER.FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Seguint amb aquesta relació d’aprovacions, en aquest cas demanem
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central que va prendre un
acord el 26 de setembre de 2017, i li demanem que ho deixi sense efecte i que
torni a passar per una nova Comissió.
Sra. Maria Tarter.- Que és una conseqüència dels altres punts. Anul·lem el decret
d’alcaldia, que s’havia enviat a Territori. Ho haurem de tornar a enviar. Hi estem
d’acord, votarem a favor. I que el tràmit sigui el més abans possible.
Sr. Alcalde.- Del començament anem seguint tots els tràmits administratius que
s’han de seguir, per tant, com bé has explicat, tornem al començament i fem

Pàg. 9/13

aquesta nova petició.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del
grup municipal Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda
declarar i aprovar el present dictamen.
5.

PROPOSTA D’ACORD DE CONDICIONAR L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
EDAR DE MOIÀ A LA NOVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ
D’URBANISME.

Relació de fets
Vist que per acord del Ple de data 25 d’octubre s’ha acordat aprovar prèviament el
Projecte d’actuació específica d’interès públic per a la construcció de l’EDAR de Moià
i s’ha de tramitar novament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central per a la seva aprovació definitiva.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- CONDICIONAR l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres
per a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià fins a
l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central del Projecte d’actuació específica d’interès públic per a la construcció de
l’EDAR de Moià.
SEGON.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Un cop tornem a demanar a la Comissió d’Urbanisme la nova
autorització, el que fem és deixar-ho condicionat a la Comissió d’Urbanisme de la
Catalunya Central.
Sra. Maria Tarter.- Votem a favor i esperem l’informe de la Comissió Territorial.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del
grup municipal Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda
declarar i aprovar el present dictamen.
6.
MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
Presentada pels grups municipals Ara Moià i del Partit Demòcrata
(PDeCAT)
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema
polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de
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drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació
de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres
partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a
aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i
més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el
gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la
intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la
via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que
el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- MANIFESTAR el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei
del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional
de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.
SEGON.- CONDEMNAR la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les
institucions catalanes.
TERCER.- INSTAR el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a
la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups
polítics del Parlament de Catalunya.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels nou regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del
grup municipal Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda
declarar i aprovar aquesta moció.
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7.

MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE
L’ASSAMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÁNCHEZ I D’ÒMNIUM
CULTURAL, JORDI CUIXART.

Presentada pels grups municipals Ara Moià i del Partit Demòcrata
(PDeCAT)
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap
resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar
pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar
tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- EXIGIR la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
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SEGON.- DECLARAR la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
TERCER.- DENUNCIAR la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- DEMANAR a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- COMUNICAR al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la
present moció.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels nou regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del
grup municipal Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda
declarar i aprovar aquesta moció.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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