M.Carme Solis i Ferrer, secretària de l’Ajuntament de Porqueres
CERTIFICO
Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, el Ple d’aquest Ajuntament, en
SESSIÓ ORDINÀRIA del 31 de juliol de 2019, va aprovar, entre d’altres, la següent
proposta d’acord:
“PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL LAT SANT
GALDERIC.
Mitjançant el Decret de l’alcaldia 2019DECR000210, de 29.3.2019, es va aprovar inicialment
el Pla especial anomenat “Línia elèctrica d’AT subterrània de 25Kv LAT 924 al carrer Sant
Galderic de Porqueres” (març 2019), redactat pels arquitectes Narcís Reverendo Hospital i
Joaquim Ginesta Rey i promogut per la societat Agri-Energia Elèctrica, SA.
El Pla especial aprovat inicialment va ser exposat al públic, per un termini d’un mes,
mitjançant anuncis inserits en el BOPGi de 16.4.2019, en el diari Punt Avui de 4.4.2019 i en
el tauler d’edictes de la corporació. Així mateix, l’esmentada resolució va ser publicada al
web de l’Ajuntament, a fi de donar publicitat de la convocatòria d’informació pública per
mitjans telemàtics.
Durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
Simultàniament, en data 1.4.2019 i mitjançant la plataforma EACAT (registre de sortides
S2019000589) es va sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les seves
competències sectorials, en matèria d’aigües, geològic, medi ambient, transports terrestres,
patrimoni arqueològic, desenvolupament rural.
Vist l’escrit del Servei Territorial de Carreteres a Girona, de 5.4.2019, segons el qual el
projecte no afecta cap tram de carretera.
Vist l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 16.4.2019, segons el qual
l’àmbit de l’actuació projectada no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès
geològic, i que no es considera necessària l’elaboració d’un estudi de valoració de riscos
geològics, si bé recomana que, al definir les característiques tècniques i les propietats de les
canonades a instal·lar, es tingui en compte que l’àmbit del Pla especial s’ubica sobre una
zona susceptible de patir deformacions del terreny induïdes per la circulació d’aigua pel
subsòl, que poden implicar assentaments diferencials, i formula també altres recomanacions
generals relatives a l’execució dels treballs i advertiments tècnics que s’indiquen en el propi
informe.
Vist l’informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona de
18.4.2019, segons el qual el Pla especial no s’ha de sotmetre a una avaluació ambiental
estratègica, ni es troba dins dels supòsits d’avaluació d’impacte ambiental, i conclou que la
nova línia elèctrica no tindrà impactes significatius sobre el territori.

Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials a Girona de la Direcció General de Patrimoni
Cultural de 10.6.2019, segons el qual en l’àmbit arquitectònic no es detecten béns d’interès
patrimonial protegits ni cap jaciment arqueològic i paleontològic que poguessin resultar
afectats, per bé que adverteix que si durant l’execució de les obres es posen al descobert
restes d’interès arqueològic caldrà atenir-se al que determina la legislació vigent sobre el
patrimoni arqueològic.
Vist l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua d’11.6.2019, segons el qual les obres de
millora del servei de subministrament elèctric línia d’AT subterrània de 25Kv LAT 924 es
troben fora de la zona de policia de lleres, i resten exemptes de la necessitat d’autorització
administrativa prèvia de l’ACA; i els terrenys es troben fora de la zona inundable definida a
l’article 14 del Reglament del Domini Públic Hidràulic i no es troben sotmesos a limitacions
d’usos.
Atès que ha transcorregut abastament el termini d’un mes per a emetre l’informe sectorial
sol·licitat en matèria de desenvolupament rural sense que s’hagi rebut.
De conformitat amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU); i l’article 109 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
I d’acord amb la competència que atorga al Ple l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local, i l’article 52.2.c) 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.
Vist l’informe proposta del lletrat assessor urbanístic de 5.7.2019.
EL PLE ACORDA L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment el Pla especial anomenat “Línia elèctrica d’AT subterrània
de 25Kv LAT 924 al carrer Sant Galderic de Porqueres” (març 2019), redactat pels
arquitectes Narcís Reverendo Hospital i Joaquim Ginesta Rey i promogut per la societat AgriEnergia Elèctrica, SA, incorporant-hi d’ofici les recomanacions i advertiments recollits als
informes sectorials indicats a la part expositiva.
Segon. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, a través de la plataforma
EACAT, el projecte aprovat provisionalment i l’expedient administratiu complet, als efectes
de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.
Tercer. Publicar aquest acord al web municipal, de conformitat amb l’article 8.5.c) del TRLU;
i notificar-lo a la societat Agri-Energia Elèctrica, SA, juntament amb una còpia dels informes
sectorials rebuts.”
I, perquè així consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde,
d’acord amb el que disposa l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
i a resultes de l’aprovació de l’acta corresponent.
Porqueres a la data de la signatura electrònica.
La Secretària

