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L’ACA aprova dotze convenis per a la millora del 
sanejament de les aigües residuals amb una 
inversió inicial superior als 1,1 MEUR 

• El consell d’administració de l’ACA dona llum verd al conveni amb l’Ajuntament 

de Sitges per a finançar la remodelació de la depuradora de Sitges-Garraf 

• També s’han aprovat acords per a la redacció de projectes constructius que 

beneficiaran a les comarques d’Osona, la Garrotxa, l’Anoia i el Bages 

• S’ha acordat la inclusió de tres depuradores al pla de sanejament i l’ACA 

assumirà els costos d’explotació 

 

El consell d’administració de l’ACA ha aprovat aquest dijous diversos convenis per a la millora 

del sanejament de les aigües residuals, amb una inversió total inicial prevista superior als 1,1 

milions d’euros. Un dels acords més destacats és el conveni amb l’Ajuntament de Sitges per a 

finançar la remodelació de la depuradora de Sitges-Garraf, amb una inversió prevista superior 

als 764.000 euros. Aquestes millores contribuiran a la millora mediambiental del Parc Natural 

del Garraf i de les aigües litorals en aquesta zona.  

 

1. Moment de la sessió del consell d'administració celebrat ahir. 

Cal tenir en compte que a Sitges hi ha una altra depuradora en servei (Sitges-Sant Pere de 

Ribes) que va ser construïda en el 1996 i amb una capacitat de tractament de 18.000 m3/dia, 

equivalent a una població de 108.000 habitants, donant servei als municipis de Sitges, Sant 

Pere de Ribes i Canyelles.  
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En la sessió d’aquest dijous també s’han aprovat un total de set convenis per a la redacció de 

projectes constructius, quatre d’ells amb el Consell Comarcal d’Osona, concretament per al 

sanejament de Santa Eulàlia de Puig-Oriol (48.200 euros); l’optimització del sistema de 

sanejament de Roda de Ter i depuració de Fontanelles (98.700 euros); el sanejament dels 

nuclis de Borgonyà i Vila-seca i la colònia Imbern, als termes municipals de Sant Vicenç de 

Torelló i Orís (65.500 euros), i l’ampliació de la depuradora de la Vall del Ges/Torelló (71.200 

euros), un amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la redacció del projecte de 

sanejament de Pocafarina i l’ampliació de la depuradora de les Planes d’Hostoles (14.000 

euros) i, per últim, un amb la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament i la 

depuració de la Guia (48.200 euros).  

El darrer dels convenis per a la redacció de projectes constructius es focalitza en la 

desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de la Llacuna, que se signarà amb 

l’ajuntament del municipi i que té un cost de 19.500 euros.  

Finançament de sistemes de sanejament 

El consell d’administració també ha aprovat tres convenis destinats a la incorporació de tres 

depuradores al Pla de Sanejament de Catalunya i l’assumpció dels costos de sanejament de 

tres depuradores per part de l’ACA, concretament l’estació de bombament de Canet de la 

Tallada, a la Tallada d’Empordà (conveni amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i que 

defineix uns costos de 12.628 euros/any); la inclusió del sistema de sanejament del Mirador 

del Penedès (conveni amb el Consell Comarcal del Penedès i que defineix uns costos anuals 

de més de 32.000 euros) i, finalment, la inclusió del sistema de sanejament de Santa Rosa de 

Lima, dins de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bítem (acord amb el Consell 

Comarcal del Baix Ebre, amb un cost anual de 44.756 euros).  

També s’ha acordat l’aprovació del conveni per a la cessió a l’Ajuntament de Quart de la 

gestió i explotació del col·lector d’impulsió i estació de bombament de la Creueta. 

28 de juliol de 2022 


