MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS
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V55758015
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VILELLA CUADRADA, MONTSERRAT

PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S JUNTSXREUS, ERC-AM, ARA REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2021 REFERENT A PROPOSTA DE DECLARACIÓ PER REBUTJAR LA CONSTRUCCIÓ
DE LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL-BEGUES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) del 28 de juliol passat va publicar el procés d’informació pública de l’estudi
d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte línia aèria elèctrica de molt alta
tensió (MAT) “Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic amb
diverses centrals eòliques i solar situades a Terol (Parc solar fotovoltaic ‘Jaime I’ i quatre parcs eòlics ‘El Pelado’,
‘Honos’, ‘Lera’ i ‘San Vicente’ amb 32 aerogeneradors) i que inclou aquesta nova línia de molt alta tensió que
creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a Begues.
En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i Penedès, travessa vuit
comarques catalanes, afectant de manera directa els municipis de Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella,
Ascó, Móra d’Ebre, Garcia, el Masroig, Falset, Pradell de la Teixeta, Duesaigües, Riudecols, Alforja, l’Aleixar,
Almoster, la Selva del Camp, l’Albiol, Alcover, El Milà, Valls, Vallmoll, Puigpelat, Nulles, Vilabella, Bràfim, Montferri,
Rodonyà, i del Baix Penedès: Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i
l’Arboç, i de forma indirecta però no menyspreable, molts municipis a l’entorn dels esmentats.
El projecte, impulsat pel Grup empresarial de FORESTALIA, proposa una MAT de titularitat privada i d’ús exclusiu
del seu promotor, té una longitud aproximada de 274 km i 475 torres elèctriques, amb l’objectiu de transportar
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energia produïda a l’Aragó, cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, podent acollir futurs centrals de producció
del mateix promotor, sota la justificació de la major capacitat de producció d’energia solar i eòlica de l’Aragó i que
a Catalunya hi ha unes necessitats de consum d’electricitat molt grans que no seran satisfetes pel propi país.
Aquest projecte de MAT, tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un model de producció i
distribució d’energia de grans oligopolis, donant continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les
disfuncions que genera en el cost de l’energia.
Es tracta d’un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum, generant emissions i un gran
impacte paisatgístic amb el seu transport que, en cap cas, dóna resposta als reptes globals que enfronta el
planeta contra el canvi climàtic ni als principis que promou l’Agenda 2030.
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Les escasses i poc realistes alternatives proposades en el mateix projecte, son, presumptament, menys viables, i
semblen predeterminar, de manera intencionada, el traçat definitiu que es proposa, sense contemplar la
utilització d’espais ja antropitzats, com ara que la MAT segueixi el traçat d’infraestructures viàries existents, amb
possibilitat de circuits soterrats, o anar a buscar la connexió als SET de Saragossa, molt més propers i, per tant,
amb un impacte molt menor pel territori.
Tot i la possibilitat existent de vendre concessions d’ús de la MAT per part de la promotora, cal remarcar la
titularitat privada de la mateixa, un model de transport d’energia inexistent fins la data al nostre país i que obre la
porta a un escenari de competència entre grups privats que pot acabar amb un impacte molt elevat pel territori,
amb multitud de línies de diferent titularitat per connectar els mateixos àmbits.
També cal fer referència a l’impacte acumulatiu que algunes comarques, com el Baix Camp i la Terra Alta, ja
pateixen amb les centrals eòliques i solars, i que ara es veurà incrementat amb un línia d’alta tensió que
contradiu la pròpia llei del sector elèctric, que parla de minimitzar el cost del conjunt del sistema a l’hora de
transportar l’energia. Cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les àrees de
consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris, que produeixen un elevat impacte
acumulatiu i generen un important cost en el transport.
La llei del sector elèctric també esments la necessitat de transparència en la planificació del transport de l’energia,
i ens trobem amb un projecte dissenyat completament d’esquena al territori, el qual no ha pogut participar ni en
la necessitat del mateix ni, si s’esqueia, en el disseny del recorregut des d’un principi, com hauria estat desitjable.

[Per qüestions de registre, l'exposició de motius complerta es troba en el document annex]

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot l’exposat, proposem l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER - Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400KV MAT ValmuelBegues, Molt especialment tal i com està configurada en el projecte fet públic al BOE del passat 28 de juliol.
SEGON - Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest projecte de MAT.
TERCER - Impulsar i participar des de l’Ajuntament de Reus en l'estratègia institucional conjunta i coordinada
d’oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400KV MAT Valmuel-Begues, assumint com a pròpies les
consideracions i al·legacions resultants dels treballs tècnics encarregats a tal efecte, redactades i presentades per
les diferents administracions representants del territori.
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QUART - Demanar al govern espanyol la retirada d’aquest projecte de MAT.
CINQUÈ - Exigir al govern espanyol la creació d’una estratègia sobre renovables que estableixi un acord entre tots
els territoris i agents afectats i que protegeixi les zones d’alt valor agrícola i forestal, tot donant veu al territori
especialment en els grans projectes tan de producció com de distribució.
SISÈ - Demanar al govern espanyol la priorització d’ús dels espais antropitzats a l’hora d’aprovar projectes de
producció i distribució d’energies renovables, com a mesura per protegir els espais agrícoles i forestals d’alt valor
i minimitzar l’impacte paisatgístic i territorial dels mateixos.
SETÈ - Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb la transició energètica, tal com estableixen els objectius
de l’Agenda 2030 de l’ONU i els compromisos per un territori neutre en emissions el 2050.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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X

Proposta_de_resolucio_Proposta_MAT_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que AJUNTAMENT DE REUS podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas
d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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