ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2005.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent la una del migdia del dia 24 de novembre de 2005, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la
presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar
sessió plenària de caràcter extraordinari urgent.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
Van excusar la seva assistència els Regidors Municipals que tot seguit es
relacionen:
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els acords plenaris
adoptats.
1) Ratificació si s'escau, de la urgència de la sessió.
El Sr. Alcalde va exposar que la urgència de la convocatòria venia motivada per
l'anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4503, de data
4.11.2005, pel qual s'havia sotmès al tràmit d'informació pública la sol·licitud
de l'empresa AERTA, S. A. de reconeixement d'utilitat pública del projecte
d'execució de les línies aèries a 132 kV, d'evacuació d'energia de parcs eòlics
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d'AERTA, S.A. a la subestació la Fatarella, als termes de Gandesa i altres
(Exp. 55/39252/02), i s'oferia un termini de 20 dies per a fer al·legacions, el
qual finalitzava el dia 28 de novembre de 2005.
El Sr. Alcalde va sol·licitar que es ratifiqués la urgència de la sessió.
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Ratificar la urgència de la sessió i continuar amb els assumptes establerts a
l'ordre del dia, de conformitat amb el que preveu l'article 79 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
2) Sol·licitud de l'empresa "AERTA, S.A.", del reconeixement d'utilitat
pública del projecte d'execució de les línies aèries a 132 kV, d'evacuació
d'energia de parcs eòlics a la subestació la Fatarella, als termes de
Gandesa i altres (Exp. 55/39252/02).
El Sr. Alcalde va fer una exposició al Ple de la Corporació dels antecedents
obrants en l'expedient administratiu incoat en relació a aquesta matèria, del
qual se'n desprenen les dades i referències següents:
En data 10 de febrer de 2003, l'Ajuntament va rebre un escrit del Departament
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat a les Terres de l'Ebre,
sol·licitant un informe sobre el projecte d'execució de les línies elèctriques
aèries d'alta tensió a 132 kV, d'evacuació d'energia de parcs eòlics a la
subestació Fatarella, als termes municipals de Xerta, Benifallet, el Pinell de
Brai, Prat de Comte, Horta de Sant Joan, Gandesa, Bot, Batea, Caseres,
Corbera d'Ebre, Vilalba dels Arcs, la Fatarella i Ascó (Exp. 55/39252/02), pel
que pogués afectar a instal·lacions, obres, béns i serveis de competència
municipal, així com sobre la imposició de condicions tècniques a tenir en
compte en l'execució de l'obra.
En data 7 de març de 2003, l'Ajuntament va trametre al Departament
esmentat, l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal.
En el DOGC núm. 3.866, de data 16.04.2003, es va sotmetre a informació
pública la petició de l'empresa "Aprofitament d'Energies Renovables de la
Terra Alta, S.A.", d'ara n'endavant AERTA, S.A., d'autorització administrativa,
d'aprovació del projecte d'execució i d'estudi d'impacte ambiental de la
instal·lació elèctrica del projecte abans esmentat.
De conformitat amb un acord a què van arribar els diferents municipis terraltins
afectats pel projecte, en data 5.05.2003 es va adreçar una petició al Consell
Comarcal de la Terra Alta, a fi que demanés al Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, que es prorrogués el termini
d'informació pública del projecte.

2

Posteriorment, en data 7.5.2003, el Consell Comarcal va respondre que ja
havia fet la gestió, sol·licitant una pròrroga del període d'al·legacions a
l'exposició pública del projecte de la línia elèctrica.
No consta que s'hagués accedit a la petició de pròrroga del tràmit d'informació
pública del projecte. No obstant això, segons ha manifestat el Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat, aquest projecte encara no està ni autoritzat
ni aprovat per part d'aqueix ens.
Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4503, de
data 4.11.2005, s'ha sotmès al tràmit d'informació pública la sol·licitud de
l'empresa AERTA, S. A. de reconeixement d'utilitat pública de la instal·lació
elèctrica descrita en el projecte de referència, i s'ofereix un termini de 20 dies
per a fer les al·legacions que es considerin pertinents. En el mateix anunci, a
l'annex, consta una relació concreta i individualitzada dels béns i drets
afectats pel procediments d'expropiació forçosa del ple domini o per la
imposició de servitud de pas d'energia elèctrica.
No s'ha efectuat però, cap comunicació a l'Ajuntament de Gandesa, com a
Administració competent que és en aquesta matèria, ja que radiquen en el seu
terme municipal els béns o drets afectats per la instal·lació.
No obstant això, l'Ajuntament assabentat de l'anunci, va convocar als titulars
afectats per la instal·lació en l'àmbit del TM de Gandesa, per informar sobre el
tema, en una reunió pública celebrada el dia 21.11.2005 a la Sala de
Sessions. En aquesta reunió, que va ser molt concorreguda, els afectats van
expressar de forma majoritària el seu malestar general pel procediment que es
pretenia seguir per AERTA, S.A.
Segons s'estableix al mateix anunci d'informació pública, s'ha produït un
reformat en el projecte inicial, ja que el promotor ha sol·licitat una reducció de
l'abast geogràfic de la instal·lació respecte el projecte original.
Aquesta modificació no s'ha sotmès a cap nou tràmit d'informació pública ni
s'ha comunicat a l'Ajuntament.
Segons estableix l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Elèctric, es declaren d'utilitat publica les instal·lacions elèctriques de generació,
transport i distribució d'energia elèctrica, als efectes d'expropiació forçosa dels
béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la
servitud de pas.
El mateix precepte, en el seu apartat 2ón, estableix que aquesta declaració
d'utilitat pública s'estén als efectes de l'expropiació forçosa de les instal·lacions
elèctriques i dels seus emplaçaments, quan per raons d'eficiència energètica,
tecnològiques o mediambientals sigui oportuna la seva substitució per noves
instal·lacions o la realització de modificacions substancials en aquestes.
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En el mateix sentit ho estableix l'article 140 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de
desembre.
El Sr. Alcalde va dir que era partidari d'oposar-se a la sol·licitud d'AERTA, S.A.
de reconeixement d'utilitat pública del projecte de referència, per no justificarse aquesta.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Municipal CiU va dir que era
important plantejar-se el tema de si es volia o no l'energia eòlica i per altra part,
que s'havien d'equiparar les indemnitzacions a percebre els afectats pel
projecte global, ja que en principi els que tenien una torreta a la seva finca
cobrarien molt més en concepte d'indemnització que no pas els afectats pel
pas de la línia d'evacuació.
El Sr. Alcalde va manifestar que el projecte d'evacuació d'energia dels parcs
eòlics d'AERTA, S.A. es va elaborar perquè el Departament d'Indústria va dir
que era necessària una única línia d'evacuació d'energia dels diferents parcs
eòlics que es pretenen ubicar a la comarca,
desprès del primer projecte
promogut l'any 1999 per Eòlics Partners, S.A. al paratge del Coll del Moro, el
qual ja havia previst les seves pròpies línies soterrades d'evacuació de l'energia
i comptava amb el consens de tots els sectors implicats (Ajuntament, GEPEC,
Plataforma, etc).
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Atès que en el supòsit que ens ocupa, no es justifica el reconeixement de la
declaració d'utilitat pública del projecte, perquè es tracta d'unes instal·lacions
elèctriques d'evacuació d'energia generada en parcs eòlics de la mateixa
empresa que no han rebut aquesta consideració d'utilitat pública, i que encara
no estan autoritzats per part de l'Administració Municipal competent, pel que fa
a llicències urbanístiques, ambientals o d'activitat i altres.
Atesa l'oposició generalitzada dels veïns afectats per la instal·lació;
Atès que la instal·lació pretesa no substitueix les instal·lacions existents
actualment ni realitza cap modificació substancial en aquestes.
Ans al
contrari, es tracta d'una nova instal·lació que no beneficiarà de forma directa ni
immediata als veïns de la població ni de la comarca, si no que únicament
beneficiarà d'una forma molt directa i clara l'activitat econòmica de l'empresa
peticionària "AERTA, S.A.", de capital privat.
Contràriament, la instal·lació d'evacuació d'energia generada als parcs eòlics
d'AERTA, S.A. comportarà al terme municipal
efectes mediambientals
negatius sobretot per l'impacte ambiental i paisatgístic de les línies, amb el
consegüent risc d'incendi i implicarà unes clares conseqüències limitatives en
l'activitat agrària, sobretot en la producció vitivinícola i altres plantacions, així
com en matèria urbanística.
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Atès que pel que fa al sector turístic, es limitarà molt l'activitat de turisme rural,
tot just incipient, la qual veurà minorada les seves expectatives de creixement
pels condicionants negatius que implica el projecte en qüestió en l'àmbit
mediambiental, paisatgístic i altres.
Atès que pel que fa al sector agrícola,
degut a l'orografia del terreny,
conreus amb feixes, la instal·lació de les torres pot comportar que la feixa o el
bancal afectat acabi restant erm o improductiu.
Atès que en general, el projecte de referència tindrà una incidència molt
negativa en l'economia local i en el reequilibri territorial;
A l'empara del que estableixen els articles 53.2 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric, 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització,
subministraments
i
procediments
d'autorització
d'instal·lacions d'energia elèctrica i 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar als Serveis Territorials de Treball i Indústria de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre, l'oposició taxativa i contundent de
l'Ajuntament a la sol·licitud de declaració de l'empresa AERTA, S.A. de
declaració d'utilitat pública del .projecte d'execució de les línies elèctriques
aèries d'alta tensió a 132 kV, d'evacuació d'energia de parcs eòlics a la
subestació Fatarella, als termes municipals de Xerta, Benifallet, el Pinell de
Brai, Prat de Comte, Horta de Sant Joan, Gandesa, Bot, Batea, Caseres,
Corbera d'Ebre, Vilalba dels Arcs, la Fatarella i Ascó (Exp. 55/39252/02),
Sol·licitar als mateixos Serveis Territorials, que es denegui la
SEGON:
sol·licitud de l'empresa AERTA, S.A. de declaració d'utilitat pública del projecte
descrit, per no justificar-se aquesta.
TERCER: Que es sotmeti novament a informació pública el projecte de l'any
2003, modificat en el seu abast geogràfic.
QUART: Que s'insti a l'empresa promotora del projecte, a què si vol endegar
el projecte a la comarca, s'esforci en aconseguir els mutus acords amb els
propietaris dels conreus i finques afectats pel projecte, i en aquest sentit, millori
les seves ofertes econòmiques en concepte d'indemnitzacions, compra-venda,
o danys, seguint els mateixos criteris en tota la globalitat del projecte.
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CINQUÈ: Que es reconegui a la Corporació Municipal com a part interessada
en l'expedient, ens els termes previstos pels preceptes legals anteriorment
esmentats i que se li notifiqui qualsevol resolució que s'adopti sobre l'assumpte
de referència, a fi que també disposi del termini d'audiència legalment
establert, per a formular les al·legacions que consideri convenients.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió, a les dues del migdia de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-quatre de novembre de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.

6

