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Gràcies, senyor president.
El president
Esperi’s un segon, senyor diputat. Prego a les senyores i als senyors
diputats, silenci.
Té la paraula, senyor diputat.
El Sr. Huguet i Biosca
Gràcies, senyor president. Al municipi de Moià hi ha hagut una
intervenció urbanística que dóna tota la sensació, vist els documents
presentats i entregats tant al Departament d’Obres Públiques com a
l’Agència Catalana de l’Aigua, on s’ha comès diferents irregularitats.
Lamentablement el temps va passant però l’edifici que comet aquestes
irregularitats va creixent i la intervenció de la Generalitat no s’ha
produït. Quin és el capteniment del Govern davant d’aquestes
circumstàncies?
El president
Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable conseller de
Política Territorial i Obres Públiques.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Sr. Felip Puig
i Godes)
Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, la seva sensació és
no prou ajustada i jo li puc donar tota la informació que vostè
desitgi perquè tingui la tranquil·litat que la Generalitat de
Catalunya ha actuat des del primer moment en aquest afer i en aquest
assumpte amb absolut respecte a la legalitat vigent, tant des d’un
punt de vista urbanístic com també des d’un punt de vista ambiental.
Tant és així que ja des de l’any 94, i amb una resolució de la Junta
d’Aigües al voltant d’aquesta iniciativa, l’Administració Hidràulica
de la Generalitat, amb la represa d’un expedient a partir del mes de
març de l’any passat, de l’any 2002, ha anat efectuant diferents
resolucions i inspeccions, i diferents iniciatives que han requerit la
paralització de les obres també, i que han comportat finalment
l’adequació des d’un punt de vista d’ocupació del domini hidràulic a
la legalitat vigent, i també en la introducció de mesures de correcció
per part de l’empresa promotora. Igualment, també des d’un punt de
vista urbanístic, li haig de dir que tan bon punt l’Ajuntament de Moià
va presentar l’estudi de detall a l’any 2002, la Generalitat des de la
Direcció General d’Urbanisme va decretar que aquest estudi de detall
no s’adeia a la legalitat, i tant és així que en aquests moments hi ha
fins i tot un recurs contenciós presentat davant de l’Ajuntament per
declarar resolta aquesta llicència donada per l’Ajuntament.
El president
Moltes gràcies, senyor conseller. Té la paraula, senyor diputat.
El Sr. Huguet i Biosca
Gràcies, senyor president. Lamentablement, quan deia..., he sigut suau
al dir «la sensació», tinc la certesa que el Govern no ha governat
perquè quan s’envien els Mossos d’Esquadra a parar unes obres i les
obres no es paren és que no hi ha govern. Aquestes obres no s’han
parat, quan hi havia ordres clares per part de la Generalitat que
es paressin, i això ho fa un alcalde seu, senyor conseller, aquest és
el problema. Un alcalde seu amb un arquitecte municipal que està en
convivència amb l’empresa, una empresa que ha envaït terrenys públics,
que ha envaït zona d’aigües, i que el que fan vostès ara és intentar
legalment justificar o tapar un autèntic nyap basat, probablement, jo
dic probablement perquè això fa falta demostrar-ho, amb l’especulació
pura i dura amb convivència amb poders municipals. I és lamentable que
a gent de l’ACA i que funcionaris, alts funcionaris mostrin la seva
impotència perquè davant les coses mal fetes, després per raons
polítiques aquestes coses mal fetes no s’aturin i, per tant,
lamentablement hi ha una part del problema que ja està, que ja està

malmès, però vostès tenen una responsabilitat política en tot aquest
afer. Repeteixo, l’afer continua i entenc que ja s’ha iniciat una via
judicial per part de la sèrie de veïns, i suposo que al qui li toqui
la responsabilitat, si més no judicial, haurà d’abordar-la. Però volia
saber de la seva paraula exactament quines eren les mesures exactes
que políticament havien pres davant d’una contínua i reiterada
situació i actitud d’incompliment, tant per part de l’Ajuntament de
Moià, de signe convergent, com per part del mateix promotor d’obres
davant de les demandes dels Mossos d’Esquadra i altres institucions.
Gràcies, senyor president.
El president
Té la paraula, senyor conseller.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Bé, senyor diputat, en tot cas l’única impotència manifesta és la que
vostè trasllada aquí al Parlament, que és la de l’oposició d’Esquerra
Republicana davant d’un alcalde convergent, vostè ho ha acabat reduint
amb aquest problema. Aquesta és l’única impotència que, en tot cas, es
demostra també políticament en l’acció darrere l’acció. El que sí que
li puc dir és que l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha finalment
decretat que amb les mesures adoptades pot vehicular-se un informe
favorable en aquesta actuació, i que en aquests moments, des
d’Urbanisme, mentre no es presenti una modificació amb l’informe
favorable d’Agència Catalana de l’Aigua, que avui ja és possible de
fer, no es procedirà en la retirada del recurs contenciós però que la
iniciativa de l’Ajuntament, que coneixem, va en la línia de poder
legalitzar a través d’una modificació del Pla General; així com també
un expedient de desafectació del domini públic de l’antiga Llei del
torrent per poder adequar aquesta actuació.
Moltes gràcies, senyor president.
El president
Moltes gràcies.

