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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària Ple 07-09-2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 7 de setembre de 2021
Hora d'inici: 14:03
Hora de finalització: 14:22
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, l'Alcaldessa obre la sessió.
La Sra. Alcaldessa demana per raons d’urgència, de conformitat amb l'article 82.3 i 83 del Reial
Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i l'article 51 del Reial Decret 781/1986, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, votar la inclusió a l’Ordre del
dia d'una moció presentada per la Unió de Pagesos de Catalunya de denúncia de les línies
MAT projectades de l'Aragó cap a Catalunya.
Sotmesa a votació la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia del Ple municipal, per unanimitat
dels regidors assistents, s'aprova la dita inclusió.

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN
DATA 23 DE JULIOL DE 2021
1. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 23-07-2021
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 23 de juliol de 2021, de
la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’
una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A0D7BB5E83DB4AB798479321C6F485B3 i data d'emissió 09/09/2021 a les 10:21:29

2.- PROPOSTA D'ACORD PER A LA PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS AL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL "CLÚSTER BEGUES_PFot-539 AC
2. PROPOSTA D'ACORD PER A LA PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS EN EL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL "CLÚSTER BEGUES_PFOT-539-AC"
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
I.- En el BOE número 179, de 28 de julio de 2021, se publica la convocatoria de información
pública del Estudio de Impacto Ambiental y Solicitud de Autorización Administrativa Previa del
conjunto de parques eólicos denominados "CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC" que incluye el
parque solar fotovoltaico Jaime I, de 40 MWp en el TTMM de Lechón (Zaragoza)
y Cucalón (Terol) y su infraestructura de evacuación asociada, en las provincias de Barcelona,
Tarragona,
Teruel
y
Zaragoza,
y
en
los
parques
eólicos
Lo Pelado (38,5 MW) al TTMM de Allueva, Bea, Calamocha y Fonfría (Terol) y sus
infraestructuras
de
evacuación
asociadas
a
la
provincia
de
Teruel, Honos (49,5 MW) al TTMM de Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los
Baños y Maicas (Terol), Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva y Fonfría (Terol) y San
Vicente (49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol).
II.- Con fecha 2 de agosto de 2021 ha tenido entrada en el Registro electrónico de esta
Administración escrito de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona - Dependencia de
Industria y Energia en el que se pone de manifiesto que se está tramitando la solicitud de
Autorización Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la instalación mencionada,
promovida por ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE,S.L.
III.- Atendido aquello dispuesto en los artículos 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la Ley 24
/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, se ha emplazado a esta Administración Ayuntamiento,
para que se informe sobre la conformidad, oposición u objeciones al proyecto presentado y
sobre los posibles efectos significativos del proyecto presentado y Estudio de impacto
ambiental sobre el medio ambiente.
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III.- Con el fin de poder realizar las alegaciones pertinentes respecto a la documentación
presentada y dar respuesta por parte de esta Administración al trámite de información pública,
y por encargo de diferentes Administraciones, se han redactado en fecha agosto 2021, los
siguientes informes:
“INFORME
TÉCNICO
DE
LA
LÍNEA
ELÉCTRICA
AÉREA
DE
ALTA
TENSIÓN
QUE
TRANSCURRE
MIEDO
LAS
PROVINCIAS
DE
TARRAGONA Y BARCELONA”, redactado por D. Lluís Massagués Vidal.
Dr. Ingeniero Industrial, colegiado número 8836, del Colegio de Ingenieros Industriales de
Cataluña.
- "INFORME DE VALORACION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA LÍNEA AÉREA DE
ALTA TENSIÓN DE 400 KV DE evacuaciones TRAMO SET Valmuel BEGUES - SET
PROMOTORAS BEGUES DEL PROYECTO DE LA instalacion fotovoltaica" JAIME I "(40
MWP) E INSTALACIONES eolicas:" EL pelada " (38,5MW), "Honoré" (49,5 MW), "LERA" (38,5
MW) Y "SAN VICENTE" (49,5 MW) "CLUSTER BEGUES_PFOT-539 AC" EN EL
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE aUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "., redactada por D. Jordi Escolá Rovira.
Licenciado en Ciencias Biológicas. Consultor Ambiental, colegiado número 764, del Colegio de
Ambientólogos de Cataluña.
- "INFORME JURÍDICO SOBRE LA ADECUACION A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN
RELACION CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA MERCANTIL" ENERGÍAS
RENOVABLES DE Ormonde 36, SL "en peticiones DE SOLICITUD DE autorización
administrativa previa Y DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE CONJUNTO DE
PARQUES eolicos, PLANTAS SOLARES E INFRAESTRUCTURAS eléctricas denominada
"CLUSTER BEGUES Pfoten-539 AC", redactada por el Abogado Alfred Ventosa Carulla, (ICAT.
1207), del "Desayuno Yxart de Moragas, Abogados Asociados".

Fonaments de dret
I.- COMPETENCIA
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Decreto Legislativo 2
/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y de
Régimen Local de Cataluña.
II.- DERECHO APLICABLE
II.1.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
II.2.- Artículo 127 del Real Decret 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
II.3.- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Por lo cual y atendiendo a los informes emitidos en relación a los trámites de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la instalación mencionada en el
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Asunto, promovida por ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 S.L. y los fundamentos
de derecho, se proponen al Pleno, la adopción de los siguentes acuerdos:
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMERO.- ASUMIR COMO PROPIOS Y APROBAR LOS INFORMES emitidos por el Sr.
Lluís Massagués Vidal, Dr. Ingeniero Industrial, colegiado número 8836, del Colegio de
Ingenieros Industriales de Cataluña; Sr. Jordi Escolà Rovira, Biólogo y Consultor Ambiental, del
Colegio de Ambientólogos de Cataluña – (COAMB, COL. 764) y del abogado
Alfred Ventosa Carulla, (ICAT 1207), en relación a la solicitud de Autorización Administrativa
Previa y Declaración de Impacto Ambiental, del conjunto de parques eólicos denominados
"CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC" que incluye el parque solar fotovoltaico Jaime I, de
40 MWp en el TTMM de Lechón (Zaragoza) y Cucalón (Terol) y su infraestructura de
evacuación asociada, en las provincias de Barcelona, Tarragona, Teruel y Zaragoza, y en los
parques eólicos Lo Pelado (38,5 MW) al TTMM de Allueva, Bea, Calamocha y Fonfría (Terol) y
sus
infraestructuras
de
evacuación
asociadas
a
la
provincia
de
Teruel, Honos (49,5 MW) al TTMM de Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los
Baños y Maicas (Terol), Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva y Fonfría (Terol) y San
Vicente (49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol) y que se somete a
información pública.
SEGUNDO.- Y en atención a los fundamentos, conclusiones y propuestas contenidas en estos
informes y en relación con el Proyecto del conjunto de parques e infraestructuras eléctricas
denominado
"CLUSTER
BEGUES_PFOT-539-AC",
presentado
por
la
mercantil ENERGIAS RENOVABLES De ORMONDE 36, S.L., como promotor, para la
realización del procedimiento de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto
Ambiental, y en cuanto a la Línea LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 400 KV DE
EVACUACIÓN TRAMO SIETE VALMUEL BEGUES – SIETE PROMOTORAS BEGUES,
Se ACUERDA EL SIGUIENTE:
a) En relación con el proceso de solicitud de Autorización Administrativa Previa del proyecto
presentado, INFORMAR DESFAVORABLEMENTE ESTE PROYECTO y por los
fundamentos contenidos en los informes redactados, HACIENDO EXPRESA OPOSICIÓN al
mismo en relación con la infraestructura de transporte proyectada, por ser contrario a aquello
que dispone la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y demas normativa de
aplicación.
b) En relación con el proceso de Evaluación y Declaración Ambiental", INFORMAR
DESFAVORABLEMENTE el Estudio de Impacto Ambiental presentado la
mercantil ENERGIAS RENOVABLES De ORMONDE 36, S.L y por los motivos y
fundamentos contenidos en los informes técnicos redactados, EXPRESANDO La OPOSICIÓN
en este Estudio, por ser contrario a las determinaciones contenidas en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y demas normativa de aplicación.
TERCERO.- NOTIFICAR ESTE ACUERDO y dando traslado del mismo y de los informes
técnicos y jurídicos redactados al efecto en relación a la solicitud formulada por la
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mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE,S.L., a la SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA A TARRAGONA, a los efectos de aquello dispuesto en los artículos
127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y
el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A0D7BB5E83DB4AB798479321C6F485B3 i data d'emissió 09/09/2021 a les 10:21:29

CUARTO.- Notificar este acuerdo a la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SEGURIDAD MINERA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 70 AL NÚM. 89
DE 2021
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 70 al núm. 89 de 2021, amb
un total de 20.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

20
de
2021Àrea
juliol de
Proposta aprovació de factures 1ra. Quinzena Juliol
0000070
Secretaria
2021
27
de
2021Àrea
juliol de
Resolució recurs reposició contra Decret d'alcaldia número 59
0000071
Secretaria
2021
29
de
2021Àrea
juliol de
Resolució aprovació nòmines juliol 2021
0000072
intervenció
2021
Adhesió als documents tècnics de l'ajuntament de Porrera relatius a la
30
de
2021Àrea
Consulta prèvia sobre viabilitat de l’ emplaçament i pronunciament sobre
juliol de
0000073
Secretaria amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del parc eòlic “Lo
2021
Molló”, als termes municipals de l’Alforja, l’Arbolí i Porrera
20214 d'agost À r e a
Proposta aprovació de factures
0000074 de 2021
intervenció
20215 d'agost À r e a
Autorització tancament camins d'ús públic - Societat Caçadors
0000075 de 2021
Secretaria
20219 d'agost À r e a
LLICÈNCIA D’OBRES PER A ENDERROC DE DOS ENVANS I REFORMA D’
0000076 de 2021
Secretaria UN BANY EN PB, EN EDIFICI SITUAT AL CARRER SOLDEVILA 5 - S. B.
1 2
2021d'agost
0000077
de 2021

Àrea
Llicència Obres Pl. Església 5 - X. R. R.
Secretaria

1 2
2021d'agost
0000078
de 2021

Àrea
Llicència Obres C. Burguera, 12 - M. A. M.
Secretaria
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20211 8
0000079 d'agost
de 2021

Àrea
Proposta aprovació de factures 1ra- Quinzena agost
intervenció

2 4
2021d'agost
0000080
de 2021

Àrea
Baixa rebut taxa aigua 1r trimestre - Hereus de J. P. C.
intervenció

2 4
2021d'agost
0000081
de 2021

Àrea
Legalització obres sense llicència realitzades de reforma interior de l'immoble
Secretaria del C/ de Dalt, 7 - Sr. J.D.L.

2 6
2021d'agost
0000082
de 2021

Àrea
Baixa padró d'habitants Sr. M. B.
Secretaria

3 0
2021d'agost
0000083
de 2021

Àrea
Resolució aprovació nòmines agost 2021
Secretaria

3 1
2021d'agost
0000084
de 2021

Àrea
Canvi nom nínxol 98 fila 4 - Sr. S. P. M.
Secretaria

3 1
2021d'agost
0000085
de 2021

Àrea
Baixa rebut aigua 2on trimestre 2021 i rebut taxes agrupades - Hereus de P.
intervenció C.J.

2
de
2021Àrea
setembre
Col.locació urna Sra. A. C. nínxol M. C. J.
0000086
Secretaria
de 2021
2
de
2021Àrea
Aprovació inicial projecte d'obra de millora de l'enllumenat públic de Pradell
setembre
0000087
Secretaria de la Teixeta
de 2021
2
de
2021Àrea
setembre
Proposta aprovació de factures
0000088
Secretaria
de 2021
3
de
2021Àrea
setembre
Convocatòria sessió extraordinària Ple de data 07-09-2021
0000089
Secretaria
de 2021

Els Corporatius en resten assabentats.
4.- PRECS I PREGUNTES
4. PRECS I PREGUNTES
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
5. MOCIÓ QUE PRESENTA LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DE DENÚNCIA DE
LES LÍNIES MAT PROJECTADES DE L'ARAGÓ CAP A CATALUNYA
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius
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Fets
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Aquest estiu han sol·licitat l’autorització administrativa prèvia i Declaració d’Impacte Ambiental
al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic diversos projectes de parcs
eòlics i fotovoltaics ubicats a l’Aragó i que tenen projectat evacuar l’energia a Catalunya amb
línies de molt alta tensió (MAT). Concretament els projectes presentats fins a 3 de setembre:
a) Projecte PFot-539 AC (Clúster Begues) que inclou una línia MAT que ha d’unir el parc solar
fotovoltaic Jaime I a l’Aragó amb el Baix Llobregat tot creuant la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el
Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Baix Penedès, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat.
b) Projecte PEol_280_AC (Clúster 2) que inclou una MAT que ve Terol i travessa la Terra Alta
(entra per Caseres i arriba fins a Ascó a la Ribera d’Ebre.
c) Projecte PEol_525_AC que inclou sis parcs eòlics amb una línia MAT que ve d’Osca i
travessa el Pallars Jussà (entra per Tremp i arriba fins a Isona i Conca Dellà).
Les línies MAT d’evacuació d’aquests projectes suposen una greu agressió al territori i
provocaran una pèrdua irrecuperable de valor patrimonial i agrari de les finques per on
passaran aquestes infraestructures. D’altra banda, l’establiment de les línies suposa un risc d’
abandonament de les superfícies de conreu per la dificultat de pas i l’acció de la maquinària
agrícola que pot comportar la construcció i el traçat de les línies MAT.
Així mateix les línies MAT afecten diversos espais d’interès natural del Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN), alguns incloses en xarxa Natura 2000, i travessen zones de sòl de protecció
especial d’alt valor agrícola i de protecció especial de la vinya i zones de sòl de protecció
territorial d’interès agrari i/o paisatgístic.
Aquest tipus de macroprojectes és contrari a un model d’implantació de les energies
renovables descentralitzat, amb una producció distribuïda i de proximitat, respectuós amb el
territori i que aprofiti espais ja alterats per l'activitat humana per minimitzar així l'ocupació
innecessària del territori. En aquesta línia, és necessari l’establiment de corredors d’
infraestructures per aprofitar el traçat ja marcat per altres infraestructures existents en els que s’
haurien d’ubicar el traçat de les línies MAT imprescindibles d’acord amb la planificació
energètica necessària per fer front a la transició energètica.
Es considera una manca de respecte per la ciutadania la manera com s’han fet públics els
projectes, en ple estiu i entorpint així que es pugui dur a terme un procés d’informació i debat
suficientment ampli entre el gruix de la població que se’n veurà afectada.

Fonaments de dret
Moció que presenta la Unió de Pagesos de Catalunya de denúncia de les línies MAT
projectades de l'Aragó cap a Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1.- Presentar al·legacions en contra d’aquests projectes i la seva declaració d’utilitat pública.
2. -Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a posicionar-se en contra d’aquests
projectes i la seva declaració d’utilitat pública.
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3.- Instar al Govern de l’Estat a l’ampliació dels terminis d’informació pública d’aquests
projectes i altres similars que es puguin presentar.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyor Alcaldessa, aixeca la sessió a les
14.22 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas
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