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                       Begues, 18 de gener de 2023 

Sra. Mercè Esteve Pi  

Alcaldessa 

Ajuntament de Begues    

 

Benvolguda Alcaldessa, 

 

Jaume Grau López amb DNI nº 44417410-V,  en representació de Les Agulles-Ecologistes en 

Acció, Elicinia Fierro Milà amb DNI nº 553311059-A en representació del Centre d’Estudis 

Beguetans, Rosa Simon Julià amb DNI nº 37655429-J en representació de l´Associació 

Naturalista Torrellenca La Formiga, Roger Reixach Sánchez amb DNI nº 45789556-Y en 

representació de l’Ateneu Assembleari Begues, Rosa Sevillano Macho amb DNI nº 43395710-T 

en representació de la plataforma STOP Alta Tensió al Baix, Ramon Guasch Viñas amb DNI nº 

77076121Q en representació de la Taula Ciutadana pel Clima de Begues, Josep Montmany i 

Ollé amb DNI nº 79280458-X en representació d’Ecològic Fruits Montmany, Miquel Márquez 

Aranda amb DNI nº 46560749-D com a propietari afectat, Guayarmina Saavedra Serrano amb 

DNI nº 41006069-J en representació de Begues en Comú Podem i Maria Casadevall Munné 

amb DNI nº 35047984-D en representació de la CUP Begues, presentem un recurs de reposició 

a la “Proposta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begues i RED ELECTRICA 

DE ESPAÑA S.A.U. per a la modificació del traçat de la línia elèctrica de transport a 220 

simple circuit Penedès-Viladecans, tram de les torres 431 i 458, que transcorre pel terme 

municipal de Begues, de manera que s’elimina l’afecció al tram urbà del municipi”, aprovada 

per Ple municipal en data 19 de desembre de 2022. 

 

 

RECURS DE REPOSICIÓ 

 

1. DE L’INFORME TÈCNIC 

 

L’informe tècnic de compatibilitat urbanística de desplaçament de la línia, esmenta que la 

“línia afecta el casc urbà i dificulta al desenvolupament del poble”  

Aquesta observació de l’arquitecte municipal posa en evidència que el conveni té incidència 

en temes urbanístics d’afectació i desafectació de la qualificació i classificació del sòl. 
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2. DE L’INFORME JURÍDIC 

 

L’informe jurídic del secretari municipal esmenta en l’apartat 4.3, que el tràmit 

d’informació pública no és preceptiu, perquè no és un acord de caràcter normatiu ni de 

tramitació urbanística.  

El que esmenta aquest informe jurídic no és cert, ja que entra en contradicció amb 

l’informe tècnic que exposa i justifica la seva incidència urbanística.  

Cal afegir que l’informe jurídic es contradiu amb si mateix quan parla de la “Llei 19/2013 de 

9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té com a 

objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret 

d'accés a la informació, estableix aquella informació i estadístiques a publicar pels subjectes 

inclosos al seu àmbit d’aplicació”,  ja que l’article 8 “Informació econòmica, pressupostària i 

estadística” especifica: 

1. Els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han de fer pública, com a 

mínim, la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o 

pressupostària que s’indiquen a continuació: 

a) Tots els contractes, amb indicació de l’objecte, la durada, l’import de licitació i 

d’adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els instruments a través dels 

quals, si s’escau, s’ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la 

identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, són objecte de 

publicació les decisions de desistiment i renúncia dels contractes. La publicació de la informació 

relativa als contractes menors es pot fer trimestralment. 

Així mateix, s’han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum 

pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments que preveu la 

legislació de contractes del sector públic. 

b) La relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte, el 

termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les prestacions i, si 

s’escau, les obligacions econòmiques convingudes. Igualment, s’han de publicar les comandes 

de gestió que se signin, amb indicació del seu objecte, pressupost, durada, obligacions 

econòmiques i les subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el 

procediment seguit per a l’adjudicació i l’import d’aquesta.” 

 

I també hem de fer referència a la “Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 

sector público” 
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“Artículo 3. Principios generales. 

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.” 

 

 

3. ACORD DE PLE 

 

A l’Acord de Ple s’esmenta que l’Ajuntament de Begues té competències en l’ordenació, 

gestió del territori i urbanisme. Està redactat al primer punt de l’Acord de Ple.  

Hi consten moltes referències al Pla General d’Ordenació Urbana de Begues i a les seves 

Normes Urbanístiques. Les referències al Conveni a la seva incidència urbanística són 

evidents i notòries.  

 

4. PROJECTE EXECUCIÓ DE MODIFICACIÓ TRAM T431-T458 I PROJECTE ACTUACIÓ 

ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE. 

 

A la proposta de Conveni no es fa un esment explícit al fet que el “Projecte d’execució de 

modificació del tram T431-T458 de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 kV 

simple circuit Penedès-Viladecans (expedient 2019/8736)”, el dia d’avui, no s’ha aprovat 

definitivament.  

Tampoc es fa esment al fet que encara no s’ha exposat al públic el “Projecte d’Actuació 

Especifica d’interès públic en sòl no urbanitzable”, segons consta a l’escrit de Red Eléctrica, de 

data 30 de juny de 2002, signat pel Delegat Regional, Jose Ignacio Lallana Domínguez. 

Mentre no estiguin definitivament tramitats i aprovats aquests importants instruments 

urbanístics, que afecten el sòl no urbanitzable del terme municipal de Begues, no té 

justificació legal firmar aquesta proposta de Conveni atès que el seu objecte podria ser que 

fos de compliment impossible. 
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5. IMPACTE ECONÒMIC 

 

Tant en els informes d’intervenció, com en la mateixa memòria sobre la justificació del 

conveni, parla de l’aportació municipal que s’ha de realitzar per dur a terme aquest projecte. 

Una part rellevant d’aquesta aportació municipal s´avala a la modificació de crèdit 11/2022, la 

qual no està aprovada definitivament. S´han presentat al·legacions en contra d´aquesta 

modificació de crèdit per la partida de 915.777,22 €, per què l’Ajuntament de Begues té en 

compte que cobrarà aquesta quantitat de diners a través de l’Impost de Construccions i Obres 

(ICIO), girat a l’AMB per les obres de clausura del dipòsit de la Vall d’en Joan. Evidentment, 

aquests diners són de dubtós cobrament.  (Adjuntem Annex I: al·legacions de BECP en contra 

de la modificació de crèdit 11/2022).  

Per altra banda, a les condicions que imposa REE (segons la documentació aportada) la 

validesa del pressupost acaba el juliol del 2023, i clarament es diu que aquesta obra no es 

podrà fer si prèviament no s’executa l’obra de la línia elèctrica que vindrà de Magranés fins al 

punt Sud. REE proposa una pròrroga fins al 2025.  

Abans d’executar l’obra, s´han de resoldre més qüestions econòmiques i urbanístiques.  

 

 

6. PEL PRINCIPI D’ACCIÓ PÚBLICA. INFORMACIÓ PÚBLICA RECONEGUTS A 

L’URBANISME I DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 

 

El principi d’acció pública reconegut històricament en l’urbanisme, recollit actualment en 

“l’article 12 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme i en l’article 5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, del 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, i que per vis extensiva comporta 

que aquest Conveni hagi de comptar amb un període d’informació pública prèviament a la 

seva aprovació definitiva.  

 

Per una altra part, l’article 8 del TRLU dedicat a la publicitat i participació en els processos de 

planejament i gestió urbanístics estableix en els apartats 1 i 3:  

 

“1. Es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de 

participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 

(...) 

3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del 

planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al 

principi de publicitat.” 
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7. CONCLUSIÓ 

 

De tot el que hem dit abans es pot concloure que aquest conveni no es podrà executar per 

la manca de pressupost de l’aportació municipal. 

Sol·licitem que la proposta aprovada al Ple, es consideri Conveni Urbanístic i se sotmeti a 

informació pública.  

Però, per sobre de tot, la manca del finançament necessari per dur a terme aquest 

conveni per part de l’Ajuntament fa que aquest sigui nul de ple dret. 

 
La resposta al recurs s’ha d’enviar al Centre d’Estudis Beguetans 

centredestudisbeguetans@gmail.com  

 
Plaça de l’U d’Octubre  
08859 Begues 

 

 
 

 
 
 
 

Jaume Grau López    Elicinia Fierro Milà 
Les Agulles-Ecologistes en Acció  Centre d’Estudis Beguetans 

 
 
 
 
 

 
Rosa Simon Julià    Guayarmina Saavedra Serrano 
Associació Naturalista Torrellenca La Formiga  Begues en Comú Podem 
 

 
 
 
 

 
Maria Casadevall Munné    Roger Reixach Sánchez 
CUP Begues     Ateneu Popular Begues 
 
 

 
 

 
 
Rosa Sevillano Macho    Josep Montmany i Ollé 
Plataforma STOP Alta Tensió al Baix,   Ecològic Fruits Montmany 

mailto:centredestudisbeguetans@gmail.com
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Miquel Márquez Aranda   Ramon Guasch Viñas 
Propietari afectat    Taula Ciutadana pel Clima Begues 

 

 

 

 

 

       ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BEGUES 
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 ANNEX I 




