ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIOL DE 2008.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:04 hores del dia 10 de juliol
de 2008, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària
que ha estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep
Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que a continuació
s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Dolors Juanola Teixidor, Joaquim Pastoret
Lladó, Pere Bosch Camps, Margarita Cuéllar Grau. Excusa l’assistència el Sr.
Rafael Vilar Oller.
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i Juanola.
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’acta del Ple de data 8 de maig de 2008.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 8 de maig de 2008, la Sra. Cuéllar demana la paraula i diu que un cop
examinat el punt de precs i preguntes resulta que en el punt núm. 9 i manca la
pregunta del sr. Vilar respecte quina política té l’equip de govern per millorar la
imatge del poble perquè preocupen els racons bruts i deixats que s’han anat
creant; i que Entesa va posar sobre la taula del Ple unes fotografies que
mostraven com als nuclis de Garrigàs i Arenys s’han deixat al costat dels
contenidors: brutícia i trastos de tota mena. I continua dient que en el punt núm.
11 voldria que constés l’aclariment de que no és que no se’ls informés de la
sol·licitud d’instal·lació del parc sinó que la reunió informativa que es va tenir
era això, informativa; i que van entendre que la decisió de la instal·lació seria
del Ple (CIU i EpG). I que respecte les obres sense llicència que es porten a
terme al parc se li va contestar que al ser en terrenys no urbanitzables els
competents per aturar les obres eren el Mossos d’esquadra. I respecte el punt
núm. 12, hi manca la pregunta de la Sra. Cuéllar respecte quin seguiment s’ha
fet del projecte de construcció de magatzem frigorífic a Mas Paterra des de la
segona ordre de suspensió d’obres provisional del mes d’abril i que l’alcalde va
respondre que els promotors ja estan al corrent de que si no obtenen el permís
d’urbanisme hauran d’enderrocar.
2.- Aprovar els acords relatius a la distribució del Fons de Cooperació
Local de Catalunya tram supramunicipal any 2008.
L’Alcalde dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vist el que estableix l’article 39 de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 sobre la participació
en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local, i

més concretament la regulació que es fa del nou capítol per a la prestació
supramunicipal de serveis.
Ates que d’acord amb la resolució del Conseller de Governació i
Administracions Públiques ha estat aprovada la distribució per municipis
corresponent a Garrigàs una dotació de 3.459,84 EUROS.
Ates que segons l’article 41 lletra b) de la Llei 11/2004, correspon al Ple de la
Corporació aprovar la distribució d’aquesta dotació entre mancomunitats de
municipis i consorcis, legalment constituïts i inscrites al registre d’ens locals de
Catalunya en les que aquest municipi participi i el Consell Comarcal, el, Ple de
la Corporació adopta el següent acord:
PRIMER. – APROVAR la distribució de 3.459,84 euros que correspon a aquest
Ajuntament com a participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya de
la següent forma:
-El 100% per a dotació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
SEGON. – TRASLLADAR el present acord a la Direcció
d’Administració Local, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

General

L’alcalde explica que l’any vinent la proposta serà que aquest diners es destinin
al Consorci de la conca del Riu Fluvià al que l’ajuntament està adherit.
3.- Assenyalament de dues festes locals per l’any 2009.
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que disposa que de les catorze
festes laborals dues seran locals i vist el Decret de la Generalitat de Catalunya,
que disposa que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de
Treball, a proposta dels municipis respectius.
S'acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Fixar com a Festes Locals,
- Al nucli de Garrigàs, els dies 29 de juny i 29 de setembre.
- Al nucli d'Arenys d'Empordà, els dies 29 de juny i 30 de novembre.
- Al nucli de Tonyà, els dies 29 de juny i 14 de desembre.
- Al nucli de Vilajoan, els dies 29 de juny i 22 de juliol.
- Al nucli d'Ermadàs, els dies 29 de juny i 26 de setembre.
SEGON.- Notificar l'anterior acord al Departament de Treball, de la Generalitat
de Catalunya, Delegació Territorial de Girona.
TERCER.- Exposar l'anterior acord al taulell d'anuncis de la Corporació.
4.- Nomenament d’un nou carrer, entre el C/ La Carrera i el C/ Gran.
Ates que el C/ Carretereta de Vilamalla, s’inicia al veïnat de Tonyà i finalitza al
poble de Garrigàs, amb un recorregut de 5 kilòmetres.

Ates que el tram de Garrigàs està començant a edificar-se i atesa la dificultat
per atorgar números a les noves parcel·les, que es situen entre el C/ La
Carrera i el C/ Gran.
Ates que les corporacions locals tenen competència per a la denominació dels
seus espais públics, essent l’òrgan competent per resoldre el Ple en ús de les
competències que aquest té atorgades per la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, per analogia amb el seu art. 22.2.b).
L’art. 86 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú disposa que correspon realitzar un tràmit
d’informació pública per un termini de vint dies.
Per l’exposat, i en ús de les competències que el Ple de l’Ajuntament té
conferides per la Llei de Règim Local, El Ple per unanimitat adopta el següent
Acord:
Primer.- DENOMINAR “El Balcó de l’Empordà” al carrer que es troba entre
l’encreuament del C/ La Carrera amb la Carretera de Vilamalla i el C/ Gran
amb l’actual Carretera de Vilamalla, endavant C/ El Balcó de l’Empordà.
Segon.- EXPOSAR al públic aquest acord per un termini de vint dies, amb
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i exposició al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, als efectes de que qualsevol persona interessada
pugui formular les al·legacions que consideri convenients. En cas de que
durant aquest període d’informació al públic no es produís cap reclamació, el
present acord esdevindrà definitiu de forma tàcita.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord als veïns del sector.
5.- Aprovació inicial de l’adhesió al Pacte de salut, de la creació del
Consorci de govern territorial de salut de l’Alt Empordà i els seus estatuts
i del pacte de representativitat.
L’Alcalde passa a donar lectura a la proposta:
Vist el que disposa el decret 38/2006 de 14 de març el qual es regula la creació
de governs territorial de salut.
Vist el pacte de salut de data 3 de desembre de 2004, pel qual s’acorda la
creació del consorci del govern territorial de salut alt Empordà, d’acord amb el
previst a l’art. 2.2. de l’esmentat Decret.
Ates que es de d’interès d’aquesta Corporació la seva adhesió al Pacte de salut
abans esmentat i la seva integració en el consorci del govern territorial de salut
Alt Empordà, en el qual hi participen altres entitats locals de l’entorn territorial a
l‘objecte d’assolir un gra adequat d’integració de els competències en l’àmbit de
la salut de l’administració de la generalitat i les administracions local i millora
així la salut de la població.

Vist el que disposen els arts. 313 i ss , en relació al 160 del reglament d’obres,
activitat i serveis dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
quan al regim jurídic dels consorcis i els seu procediment de creació.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de l’ajuntament per l’art. 52.2b) del
text refós de la llei municipal i de regim local, aprovat pel decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Plenari de la corporació l’adopció del
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió al Pacte de salut signat en data 3 de
desembre de 2004 entre el departament de salut, l’ajuntament de Figueres i el
consell comarcal de l’Alt Empordà, el qual s’adjunta com annex I al present
expedient, on es preveu la creació del consorci del govern territorial de salut alt
Empordà.
Segon.- Aprovar inicialment el pacte de representativitat , el qual s’adjunta al
present expedien com annex 3, així com l’acord de ponderació de vot
formalitzat en l’esmentat pacte.
Tercer.- Aprovar inicialment la creació del consorci del govern territorial de salut
alt Empordà i els seus estatuts, el quals resten adjunts al present expedien com
annex 2.
Quart.- Sotmetre els presents acord, juntament amb el text dels estatuts, a
informació publica per un període de 30 dies mitjançant edicte al BOP, al
DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.
A aquests efectes, es delega en el consell comarcal de l’alt Empordà, com
entitat coordinadora , per tal que procedeixi a la publicació conjunta de tots els
acords relatius a la creació del referit consorci.
L’alcalde continua explicant que la idea creació del consorci es poder intervenir
en la gestió de la sanitat publica , però en minoria a un 51%-49% i que en la
reunió informativa els ajuntaments de Garrigàs i Siurana es van queixar perquè
e representant dels municipis petits fos el Consell Comarcal i no un
representant d’un municipi petit escollit entre tots i que també es va comentar el
tema a la Dra. Bou que també va fer notar aquest fet i que caldrà que el Consell
comarcal contacti amb els municipis a qui representa perquè pugui fer un bon
ús de la seva representativitat.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels sis dels set membres de la
corporació.
6.- Atorgar, si s’escau, llicencia per la construcció d’un parc fotovoltaic.
L’alcalde llegeix la següent proposta:
Ates que l’empresa PRODUCTHERM SL va sol·licitar en data 26 d’abril de
2007 llicencia per la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica de 1MWp al
Polígon 2 parcel·les 63 i 64 de Garrigàs.

Ates que l’ajuntament de Garrigàs va tramitar la sol·licitud d’obres
i
instal·lacions d’acord amb allò que disposa l’article 48 de la Llei 1/2005,
d’urbanisme de Catalunya.
Ates que en data 214 de maig de 2008 la Comissió d’urbanisme de Girona va
aprova definitivament la sol·licitud per a la instal·lació d’un parc fotovoltaic de
10 plantes de 102KV/PT.
Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa en concepte de
atorgament de llicencia d’obres i instal·lacions del parc fotovoltaic consistents
en un ingrés de 87.500€.
Vista tota la documentació obrant a l’expedient referit, es proposa:
Primer.- Atorgar llicencia d’obres i instal·lacions a l’empresa PRODUCTHERM
SL per la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica de 1MWp al Polígon 2
parcel·les 63 i 64 de Garrigàs, de 10 plantes de 90KV/PT i 1 planta de
10KV/PT.
Segon.- Aprovar l’acord econòmic presentat per l’empresa PRODUCTHERM
SL, consistent en d’ingrés de 87.500€ a l’atorgament de la llicència d’obres i
instal·lacions.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’interessat.
La Sra. Cuéllar demana la paraula i diu que el seu grup votarà a favor perquè
es contradictori que estiguin en contra de la MAT i en contra del parc, però vol
fer notar que la gestió del permís no ha estat del seu agrat; primer perquè al
tractar-se d’una obra tant important caldria haver treballat conjuntament, com
per exemple amb el tema de les taxes, que si es paguen totes aquest any i no
es deixen diners per les pròximes legislatures. L’alcalde pren la paraula i diu
que ja van sospesar aquesta idea que era la inicial però desprès van tenir por
que l’empresa marxes i no cobrar res. La Sra. Cuéllar continua i diu que en
segon lloc l’ajuntament va consentir que les obres del parc anessin endavant
amb el perill que desprès els fessin desmuntar la instal·lació i les conseqüents
responsabilitats. L’alcalde pren la paraula per dir que ja se’ls va obrir un
expedient disciplinari i sancionador i que en última instància, atès que la
competència en sòl no urbanitzable és d’urbanisme, aquest ja l’ hagués fet
desmuntar i a càrrec del promotor.
La Sra. Cuéllar diu que votarà a favor de la instal·lació perquè es tracte d’una
energia neta i que hi ha uns diners compensatoris però que no poden fer malbé
el paisatge. L’alcalde li respon que això és com el cas de la MAT que finalment
passarà i no ens queda més que negociar la compensació que ens donaran i
que igual que el Parc es tracta d’un particular.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels sis dels set membres de la
corporació.

7.- Reiterar la sol·licitud al Ministeri de Foment de l’adequació de l’accés a
Garrigàs des de la Nacional II
El sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
Ates que el Ministeri de Foment està portant a terme les obres de construcció
del tren d’alta velocitat al seu pas per terme municipal de Garrigàs i considerant
que les obres es troben a 200metres de l’encreuament d’accés al municipi des
de la Nacional II.
Ates que aquest ajuntament en Ple s’ha queixat en nombroses vegades del
perillós accés que es té al municipi des de la carretera nacional II, caracteritzat
per la llarga recta on el vehicles assoleixen un velocitat excessiva que dóna lloc
a accidents mortals.
És per això que el Ple de l’Ajuntament, novament, exigeix a les autoritats
competents que en ocasió de la construcció de la nova línea del tren d’alta
velocitat, s’aprovi una partida pressupostaria per a l’adequació de l’accés a
Garrigàs, mitjançant la construcció d’una rotonda que permeti un accés segur o
subsidiàriament, la senyalització d’una illeta al mig de la calçada que doni prou
seguretat als vehicles que hagin d’accedir als diferents municipis direcció a
Girona.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple.
Primer.- Aprovar la sol·licitud al Ministeri de Foment per al tractament integral
de l’accés a Garrigàs des de la nacional II, que hauria de consistir en la
construcció d’una rotonda que faciliti i garanteixi un accés segur o
subsidiàriament, en una illeta central que faciliti aquest accés i redueixi la
sinistralitat i garanteixi la seguretat.
Segon.- Notificar aquest acord al Ministeri de Foment per al seu coneixement,
als efectes de la construcció d’una rotonda que faciliti l’accés a Garrigàs des de
la Nacional II o subsidiàriament d’una illeta central.
8.- Ratificar les al·legacions sobre l’autorització administrativa i
declaració d’impacte ambiental de la línea àrea de transport d’energia
elèctrica a 400KV, doble circuit Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, presentada
per Red elèctrica de España SA, aprovades per la Junta de Govern de
data 5 de juny de 2008.
L’Alcalde explica que davant la presentació de l’avantprojecte de la línea de
transport d’energia elèctrica a 400Kv,. doble circuit Bescanó-Ramis-Santa
Llogaia, presentada per Red elèctrica de España SA, la Junta de govern va
prendre, en data 3 de juliol de 2008, el següent acord, que es sotmet a
radicació del ple:
“Atès que el nostre consistori ha rebut per part de la Generalitat de Catalunya, Departament
d’economia i Finances en data 16 de maig de 2008 l’avantprojecte de la línea de transport

d’energia elèctrica a 400Kv,. doble circuit Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, presentada per Red
elèctrica de España SA
Atès que s’ha iniciat un període per manifestar la conformitat o no del consistori establert en el
Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel que es determinen els procediments administratius
aplicables a les instal·lacions elèctriques i el RD 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es
regulen les activitats de transport,distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, així com el real Decret legislatiu 1/2008, d’11 de
gener , pel qual s’aprova el text refós de la llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.
Vist l’informe de l’enginyer municipal que diu :
Referent a l’Avantprojecte de línea de transport de energia elèctrica a 400 Kv de doble circuit
entre Bescanó i Santa Llogaia, presentada a les oficines d’aquest Ajuntament, promogut per
part de RED ELECTRICA DE ESPAÑA, i presentat a les oficines d’aquest Ajuntament en data
de 16 de maig de 2008, es volen comentar els següents aspectes:
PUNT 1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PROJECTE.La línia elèctrica de 400 KV té el seu origen en la futura subestació de Bescanó, i enllaçarà
amb la subestació de Sant Julià de Ramis (un dels circuits) i amb la subestació de Santa
Llogaia d’Àlguema.
La línia elèctrica presenta una longitud total de 41,66 Km, amb doble circuit triplex Cóndor i una
capacitat de transport segons RD 2819/1998 de 2.441 MVA.
Les característiques principals d’aquesta línia elèctrica són:
-

Tensió nominal: 400 Kv.

-

Freqüència: 50 Hz.

-

Núm. de circuits: 2
Capacitat tèrmica de transport (RD 2819/1998): 2441 (MVA)/circuit.

-

Temperatura de disseny: 85 ºC
Conductors: Tríplex Cóndor.

-

Aïllament: Bastons de goma-silicona.
Recolzaments: Metàl·lics de celosia.

PUNT 2.- UBICACIÓ O RECORREGUT DE LA LÍNIA ELÈCTRICA DE 400 KV EN TERME
MUNICIPAL DE GARRIGÀS.
D’acord amb el que s’estableixen les normatives vigents, en la realització d’una xarxa de
transport d’energia elèctrica s’han de considerar:
-

Les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions proposades.

-

El compliment adequat de les condicions de protecció del medi ambient.
L’adequació de l’emplaçament de la instal·lació al règim d’ordenació del territori.



Determinacions de la legislació sobre espais naturals (i similars)

-

Afectació a Espais Naturals Protegits: Els terrenys afectats NO es troben inclosos dins
espais protegits declarats, d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

-

Afectació a Xarxa Natura: Els terrenys afectats travessen l’espai Riu Fluvià , codi
ES5120021, que forma part de la Xarxa Natura 2000, aprovada per Acord de Govern
GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), en aplicació
de la Directiva 92/43/CE o Directiva Hàbitats.

-

Afectació a Zones Humides: Els terrenys afectats NO es troben inclosos dins de cap
espai inclòs dins l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.

-

Afectació a Espais d’Interès Geològic: Els terrenys afectats NO es troben inclosos dins de
cap espai inclòs dins l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic.

-

Afectació a hàbitats d’Interès comunitari: Els terrenys per on discorre el traçat de la línia
elèctrica afecten hàbitats classificats d’interès comunitari (Directiva 97/62/UE): Alzinars
i Carrascars (codi 9340), Pinedes Mediterrànies (codi 9540) i Alberedes, salzedes i altres
boscos de ribera (codi 92A0), tot i que catalogats com a No prioritaris.

-

Afectació a espais naturals d’interès local: El recorregut i traçat de la línia elèctrica de 400
KV intenta evitar les zones amb hàbitats d’interès comunitari així com també totes les
zones boscoses presents dins el terme municipal de Garrigàs. No obstant això, en el cas
concret del Bosc d’en Sot (tram T88-T90), el recorregut escollit afecta la màxima distància
sud-nord (uns 800 metres) d’aquest tipus de sòl protegit, segons el Planejament Urbanístic
de Garrigàs, com a sòl de protecció forestal i biològica (SNU d2).



Determinacions del Pla Territorial de l’Empordà

El Pla director territorial de l'Empordà, comprèn les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i entre
d’altres, fa les següents propostes agrupades en cinc línies d’actuació:
-

Reforç de les ciutats i els principals nuclis urbans com a centres de serveis per a
l’Empordà.

-

Limitació de la dispersió de la urbanització i regulació del creixement de les segones
residències.

-

Protecció del paisatge com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic. Amb aquesta
intenció, enllaça els espais naturals protegits amb una xarxa de connectors
ecològics i assegura la protecció dels paisatges agrícoles tradicionals de l’Empordà,
del patrimoni que representen els seus pobles i les construccions rurals i dels
importants atractius i valors naturals del litoral i les platges.

-

Foment de la diversificació de les activitats econòmiques tot protegint el sòl agrícola,

-

fomentant els serveis i les activitats turístiques i industrials.
Promoció de la racionalització de la xarxa viària millorant l’accessibilitat i la vertebració del
territori.

•

Sistema Espais Oberts.- Pel que fa al sistema d'espais oberts es proposen tres tipus de
sòl: el de protecció especial, el de protecció territorial i el de protecció preventiva.
En el cas del terme municipal de Garrigàs, el trajecte plantejat discorre en mitja part del
terme ( uns 3.500 metres), concretament a la zona sud, per sòl de protecció especial (sòl
de valor natural i de connexió), mentre que a la resta del terme municipal el traçat s’ubica
en sòl de protecció preventiva.



Determinacions del Pla General d’Ordenació de Garrigàs

El traçat de la línia elèctrica de 400 Kv afecta zones classificades, segons el Pla General
d’Ordenació de Garrigàs com a sòl no urbanitzable, claus d.1 i d.2.
No obstant això, el tram entre les torres T89 i T91 discorre per sobre de sòl classificat amb
clau d.1.s., amb usos permesos, entre d’altres, de serveis per a xarxes viàries (estacions
de subministrament, aparcaments, allotjament, etc.).
PUNT 3.- IMPACTE PAISATGÍSTIC .Segons documentació presentada, dins el terme municipal de Garrigàs, i a partir de la torre T86 fins T-91, la línia elèctrica de 400 Kv es separa 250 metres del recorregut de la línia de
132 Kv (existent), quan, en la major part del seu recorregut, s’ha procedit a la
compactació d’aquestes dues línies.
La compactació de les dues línies elèctriques redueix considerablement els impactes
ambientals associats a la construcció de la línia de 400 Kv.
La separació dels dos traçats d’aquestes línies elèctriques (la projectada i l’existent) no sembla
tenir altra explicació que la impossibilitat d’ubicació de la línia elèctrica projectada al costat est
del Mas Rigau, entre aquest i la línia de 132. Així, la solució adoptada deixa el Mas Rigau,
ubicat entre dues línies electriques: a est, a uns 150 metres la línia de 132 Kv i a l’oest, a uns
125 metres, la línia de 400 Kv, quedant tota una franja S-N, de 500 metres de gruix, i enmig
del terme municipal, afectada per les dues línies elèctriques.
PUNT 4.- DETERMINACIONS A CONSIDERAR

 DETERMINACIÓ 1 : Des d’un punt de vista paisatgístic, i més en un municipi com el de
Garrigàs, amb un grau de preservació de la qualitat paisatgística elevada (a excepció de la
zona est, amb el corredor de la N-II, AP-7 i TGV), és desitjable evitar la presència
d’infraestructures amb impactes rellevants sobre el paisatge.
En cas que es consideri necessària l’execució d’aquesta línia elèctrica de 400 Kv, cosa que
en qualsevol cas, no ens pertoca de determinar, caldria considerar seriosament el
soterrament d’aquesta.

 DETERMINACIÓ 2: En la major part del recorregut de la línia de 400 Kv projectada, es
procedeix a una compactació amb la línia de 132 Kv, aprofitant així una estesa elèctrica ja
existent, i minimitzant possibles afectacions a noves zones habitades, rústiques o naturals.
No obstant això, entre la torre 86 i la torre 91, es produeix una desviació de la línia de 400
Kv, traslladant el seu recorregut uns 250 metres a ponent de l’actual línia de 132 Kv.
Aquest tram (torre 86-torre 91), ubicat dins el terme municipal de Garrigàs, genera uns
impactes ambientals associats rellevants:
o
o
o

o

o

Generació d’una franja d’uns 500 metres d’amplada, al llarg del terme municipal de
Garrigas (Nord-Sud), afectada per aquestes dues infraestructures.
Ocupació de nou sòl rústic i forestal, amb interès natural declarat (sòl d.2), amb el
consegüent paisatge desforestat al llarg d’aquesta ampla i llarga franja.
Duplicació de l’impacte visual, en generar, en una mateixa visual (la visual oest de
Garrigàs i Sant Miquel), dues línies elèctriques en diferents posicions però amb
recorregut idèntic.
Isolació del Mas Rigau, entre les línies de 132 Kv i 400 Kv, i a una distància inferior
als 150 metres de cadascuna.
Ocupació de sòl classificat com a d.1.s pel Pla General d’Ordenació de Garrigàs, i
destinat a serveis per a la xarxa viaria.

S’haurien de desplaçar les torres 87, 88, 89, 90 i 91, uns 300 metres a oest, per tal de
generar un nou traçat fins la T92 que minimitzi l’afectació al Bosc d’en Sot (clau d.2
del PGOU de Garrigàs) i eviti l’ocupació del sòl destinat a serveis, ubicat al costat de
la carretera N-II, en l’encreuament entre aquesta i la carretera de Garrigàs (GIV-6226),
classificat com a d.1.s pel PGOU de Garrigàs.
Al mateix temps, i seguint la filosofia de compactació de les xarxes elèctriques,
s’hauria de procedir a la compactació de la línia de 132 Kv amb la de 400 Kv,
procedint al desplaçament del traçat de la línia existent (132 Kv) fins a la nova
ubicació projectada per la de 400 Kv, i desmuntant el tram de línia existent inutilitzat,
amb la consegüent repoblació de la zona desafectada.
A fi de donar resposta a la sol·licitud d’Informe tècnic sobre

l’Avantprojecte de línea de

transport de energia elèctrica a 400 Kv de doble circuit entre Bescanó i Santa Llogaia , en el
terme municipal de Garrigàs, promogut per part de l’empresa RED ELECTRICA DE ESPAÑA,
signo aquest escrit als efectes oportuns, sotmetent-ho a millor saber i entendre.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres de la Junta de Govern:
PRIMER: Manifestar la nostra disconformitat amb l’avantprojecte l’Avantprojecte de línea de
transport de energia elèctrica a 400 Kv de doble circuit entre Bescanó i Santa Llogaia,
presentada a les oficines d’aquest Ajuntament, promogut per part de RED ELECTRICA DE
ESPAÑA, d’acord amb l’informe del tècnic municipal.

SEGON: Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya, departament d’economia
i finances, serveis territorial de Girona.

Sotmesa a votació és ratificada per unanimitat dels sis dels set membres del
Ple.
9.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no hi ha cap assumpte urgent a tractar.
10.- Precs i preguntes.
1.- Volem conèixer quina és la normativa pel que fa a petards i focs
artificials, si ens regim per una general o per una municipal. Hem detectat
que al nucli de Garrigàs aquesta revetlla de Sant Joan hi va haver
pirotècnia i petards en alguns llocs molta estona.
L’alcalde respon que la normativa és de la Generalitat i que, com cada any, es
dona a difondre la campanya “Revetlles amb precaució” i que per part de
l’ajuntament es distribueix un Ban que diu: “ Com cada any, amb motiu de les
revetlles de St. Joan i St. Pere, us recordem que està TOTALMENT PROHIBIT TIRAT COETS,
que no petards, atès l'elevat risc d'incendis forestals i pel perill a les persones i béns públics i
privats.
Us recordem que per l'encesa de fogueres caldrà demanar permís a l'Ajuntament i seguir les
recomanacions dels bombers”.

2.- Pel que fa al permís concedit a un particular de Vilajoan per la revetlla
de Sant Pere perquè muntés un espectacle a la plaça pública i amb
pirotècnia, ens sembla oportú fer la reflexió següent:
- Ens sembla bé que un veí organitzi una festa per a tothom i que s’
hagi establert com a tradició gairebé.
- No estem en contra que, si l’ ajuntament vol es pugui cedir un
espai públic, ja que els veïns en gaudiran.
- Però pensem que la pirotècnia podria ser un perill potencial i que,
potser no és estrictament necessària per la festa. Potser es pot
donar permís amb condició de no tocar aquest tema de foc,
particularment dins al municipi de Garrigàs.
- També pensem que, per més assegurances que tingui el
particular, en l’ últim extrem –si passés alguna cosa- es podrien
buscar responsabilitats a l’ Ajuntament que és qui dóna el permís.
- Ens agradaria que es tingués en compte la reflexió de cara al futur.
L’Alcalde diu que l’entén però que la reflexió no era aquesta sinó que els
Mossos li van dir que la Sra. Cuéllar havia anat a denunciar l’espectacle de focs
artificials que el sr. Raimon va fer el passat 28 de juny a Vilajoan. Que va
facilitar al mossos la documentació que autoritzava al sr. Raimon i que els va
semblar correcta i posteriorment es van personar també els agents forestals
que també va inspeccionar la zona i ho van trobar tot correcte. La reflexió és
que no podem deixar-nos manipular per uns veïns que per motius personals es

declaren en contra de tot el que fan la resta de veïns de Vilajoan. A més, es
disposava de totes les mesures correctores (mànegues, extintors, etc.) i eren
coets que s’enlairen.
La Sra. Cuéllar demana la paraula que li és concedida i diu que creu que va
actuar correctament i que com que el sr. Suñer va insistir tan va voler
comprovar personalment que tot fos correcte i que quan va trucar als mossos
per explicar-los els fets aquests li van demanar la documentació i que com que
no té fax, els mossos van dir que ja es posarien en contacte amb l’alcalde.
3.- Volem saber si s’ha fet alguna actuació respecte a aquells aspectes
que en el darrer ple varem exposar per millorar la seguretat vial i la vida
quotidiana dels veïns, sobretot el tema de bandes sonores.
L’alcalde respon que com ja ha dit en altres ocasions hi ha un sector de
població que està en contra d’aquestes bandes perquè fan fressa però que es
podria provar al carrer església amb el carrer Empordà i posar-les de quitrà que
sembla que no fa tanta fressa.
La Sra. Cuéllar demana la paraula que li és concedia i diu que en tots el
municipis n’hi ha, per exemple el de Vilamalla. L’alcalde respon que a Vilamalla
està a la carretera i que aquí, al C/ La Costa i Dr. Silvestre Santaló, que és
carretera de la Diputació, l’ajuntament va demanar que en posessin 5 i sols
n’han posat 3 i que no eviten l’accés de velocitat.
4.- Volem saber què hi ha de cert en que àrids i transformats Sant Mori
vulgui continuar el sorral de Palau a Garrigàs.
Ep.G opina que no se li hauria de permetre perquè no veu quin benefici
porta al poble i són possibles problemes, que ja s’han donat a altres llocs:
afectació d’aqüífers, talussos mal plantejats, impacte paisatgístic...
Caldria un control exhaustiu mentre es fes l’extracció perquè es complís
la restauració integrada. Potser exigir que l’empresa pagués un estudi i
control d’una consultoria de Medi Ambient, l’Ajuntament no té els
mecanismes de control perquè l’afectació sigui la mínima.
L’alcalde respon que el POUM senyala aquesta zona com la única dedicada a
l’extracció i que va ser el departament de medi ambient qui va senyalar la zona.
La Sra. Cuéllar demana la paraula que li és concedida i pregunten que si se’ls
pot negar l’extracció si venen a demanar-la. L’alcalde respon que no, però que
si venen caldrà que portin un projecte que inclogui el programa de restauració.
La Sra. Cuéllar pregunta si tenen llicència i l’alcalde respon que no hi ha res
demanat i que en el cas de que demanessin alguna cosa se’ls demanaria un
aval per tal de que un cop finalitzada l’obra procedissin a restaurar la carretera
malmesa pel pas de camions pesants.
5.- Volem demanar que l’Ajuntament sigui estricte en l’exigència que es
compleixi la legalitat pel que fa a projectes en el seu municipi. Els
particulars sabran entendre al cap d’un temps que no poden actuar
segons els sembli, sinó que cal una llicència i una documentació prèvia i
un estudi previ (informe tècnic) de l’ arquitecte tècnic municipal.

És molt que en aquests moments tinguem a Garrigàs: Magatzem frigorífic,
Vivendes per a temporers i Finca Arenys acabats. 3 Projectes dels que no
tenim clar si s’ hauran d’enderrocar.
- Volem saber quina és la situació de cadascú d’ells.
- Pel que fa a la finca Arenys, està catalogada com a bé d’interès cultural
(patrimoni arquitectònic), s’han aturat les obres? Informe tècnic pendent?
–art. 41 del POUM.
El sr. Alcalde respon que està d’acord amb ella i que caldrà ser més estricte en
l’exigència que es compleixi la legalitat pel que fa a projectes d’obra. I respecte
les obres de la Finca d’Arenys, es va mantenir una entrevista amb els
propietaris i la tècnica municipal que els va anunciar que no es tramitaria
l’expedient si primer no portaven un projecte, prèviament informat
favorablement pel departament de cultura de la generalitat, que és el que
estableix el POUM.
6.- Àrea de Serveis AP 7 –què demanen?
El Sr. Alcalde respon que han demanat l’adequació de la llicència ambiental de
restaurant, cafeteria i botiga, tant en l’àrea direcció nord com en la direcció sud,
i que és una actuació del tot normal en tota activitat, tant pel pas del temps com
per qualsevol canvi.
7.- Pel que fa als projectes del Pla d’ Obres i Serveis de Catalunya EpG
demana que quan s’hagin d’adjudicar els projectes es busquin
mecanismes per garantir la lliure concurrència, la pluralitat d’idees i
d’ofertes per poder triar millor per al poble.
En el cas dels edificis (rentadors i arxius) projectes petits, demano poder
opinar sobre aquest projectes.
El Sr. Alcalde respon sí. La Sra. Cuéllar demana la paraula, que li és concedida
pel sr. Alcalde, per afegir que caldria pensar en que aquests edificis han
d’equipar-se amb plaques solars. El Sr. Alcalde respon que avui és obligatori i
que s’havia mirat per l’escola però no escalfaven prou i era molt cara la seva
instal·lació.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:35 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual, com a Secretària, en dono fe.

