Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/5

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Extraordinària urgent
Motiu: «Es justifica la urgència del Ple per la necessitat d'agilitzar
la tramitació de l'expedient de soterrament de les línies
elèctriques al seu pas per Saifores, en benefici de l'interès
general i per no perjudicar interessos legítims de tercers»
Data

9 / de maig / 2018

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:40 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària

Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt

SÍ
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ACTA DE PLE

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 22/05/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

Tipus de
convocatòria

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018
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Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 21/05/2018
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Anna Ordóñez Rivero

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39654927Y

Joana Josepa Fernández Coll

SÍ

39684489J

Jordi Guasch Bea

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

77785897N

Luís Enrique Rodríguez Rivas

SÍ

39720816T

Marian Sainz López

SÍ

39643552Q

Núria Figueres Tuset

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos
en l’ordre del dia

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

36572173B

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Pronunciament sobre la urgència de la sessió
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3 del PDeCAT,
Absents: 0

Aquesta presidència vol motivar la naturalesa d’aquesta sessió com a extraordinària i urgent,
porta causa la necessitat d'agilitzar la tramitació de l'expedient de soterrament de les línies
elèctriques al seu pas per Saifores, en benefici de l'interès general i per no perjudicar
interessos legítims de tercers»
Amb aquesta explicació es formalitza tot allò indicat a l’article 79 del Reial decret 2568/1986,
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A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta que:

PSC
Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta que:
“Estem d’acord en la celebració d’aquest Ple”

Expedient 521/2018. Modificació de crèdit núm. 2/2018, sota la modalitat de
crèdit extraordinari
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE
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La Secretària interventora tresorera accidental explica que si s’aprova primer l’Addenda,
esdevindria acord nul de ple dret per no tenir crèdit pressupostari suficient, tot i que,
l’aprovació de l’addenda es condiciona a la modificació de crèdit, aquesta última ha de ser
definitiva, es a dir, la modificació de crèdit en aquest Ple s’aprova inicialment, s’obre un
període d’informació pública de 15 dies i al finalitzar passa a ser definitiva, de tal manera que
si no hi ha modificació de crèdit no tindria sentit aprovar l’addenda.

ACTA DE PLE

El que sí voldríem demanar, és un canvi en l’ordre dels dos assumptes de la sessió. Al nostre
entendre, caldria que els assumptes d’aquest Ple haguessin anat en ordre diferent: primer
aprova, o no, l’addenda al conveni per tal de soterrar parcialment les línies elèctriques, i
posteriorment aprovar, o no, la corresponent modificació de crèdit.”

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

“Deixem al seu criteri la conveniència de determinar la urgència de la sessió, són vostès que
estan duent a terme aquesta gestió, per tant, nosaltres simplement ens abstindrem.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
2/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.- Exp. 521/2018

Atès que aquesta modificació es justifica per la necessitat de dotar crèdit pressupostari per
finançar, juntament amb els promotors del subministrament elèctric, part del cost del
soterrament de la línia elèctrica en el tram que transcorre per davant del nucli de població de
Saifores, construcció que ara es preveu aèria en el Pla Especial Urbanístic (PEU), aprovat en
data 8 de juny de 2015 per la Direcció General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme.

Vist que amb data d’avui la intervenció municipal ha informat favorablement la proposta
d'Alcaldia.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ACTA DE PLE

Vist que amb data d’avui s’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Vist que amb data d’avui s’ha dictat per part de l’Alcaldia provisió d’inici d’expedient de
modificació de crèdits, en la qual s'especifica la modalitat de modificació del crèdit, el
finançament de l'operació i la seva justificació.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, en la modalitat
de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Estat de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

4590

609.00

Descripció

Crèdit
extraordinari

Soterrament línies elèctriques, tram Saifores

36.380,17

TOTAL

36.380,17

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

termes:
Estat d'Ingressos

TOTAL INGRESSOS

36.380,17
36.380,17

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini
d'un mes per resoldre-les.
INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta que:
“Tenim una explicació de vot associada al següent punt de l’ordre del dia i per coherència amb
aquesta explicació, votarem a favor d’aquest proposta”
PSC
Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta que:
“Aquesta modificació és inevitable, no pot ser d’una altra manera si volem que les línies que
passen per Saifores siguin soterrades.”

Expedient 33/2016. Soterrament línies elèctriques
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Romanent de tresoreria. Per a despeses
generals

Euros
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870.00

Descripció

ACTA DE PLE

Aplicació: econòmica

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

-

Ajuntament de La Bisbal del Penedès

-

Applus IDIADA

-

Junta de Compensació de El Poet

-

Grup Engind

-

Cap de Secció d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia de
Tarragona

Atesa la proposta de nova redacció de l’Addenda al Contracte de 6 de juny de 2017”, que
s’annexa a la present proposta, on s’indica la necessitat de realitzar el projecte de
soterrament del tram de la línia de mitja tensió al seu pas pel nucli de Saifores, i tenint en
compte que en el document s’indica la intervenció de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
que autoritzaria el tram soterrat, tant si fos necessària la modificació del PEU, com si no ho
fos.

Tenint en compte que en el document esmentat es proposen dos possibles escenaris amb
costos diferents per l’Ajuntament de Banyeres i resta de promotors que signarien l’addenda:
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Ateses les converses i gestions mantingudes per la Secretaria i l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès respecte al projecte de referència, davant la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, així com de les diverses
reunions mantingudes amb tots els agents intervinents i que es relacionen a continuació:

ACTA DE PLE

Atès l’acord plenari de data 16 de novembre de 2016, sobre l’expressió de motivacions i
discrepàncies municipals respecte a l’ocupació de terrenys de propietat municipal en fase
d’ocupació prèvia i per tant, sobre la negativa de transferir facultats de domini públic, per
posterior instal·lació de les línies elèctriques de referència.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC SIGNAT EN DATA 6 DE JUNY DE 2017 ENTRE ELS PROMOTORS I ENDESA
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU, AMB MOTIU DEL SOTERRAMENT PARCIAL DE LA
LÍNIA DE MITJA TENSIÓ.- Exp. G 33/2016

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Escenari 1
La Comissió d’Urbanisme resol que l’actuació volguda del TRAM SUBTERRANI
requereix una modificació del PEU. Davant d’aquest escenari es completaria
l’execució segons el PEU aprovat definitivament, és a dir, el tram en qüestió en aire,
tramitant i construint el tram subterrani posteriorment, un cop obtingut el certificat final
d’obra i la seva acta de posada en servei d’aquesta execució segons el PEU.

Cost soterrament

300.662,58 €

IVA en vigor (21%)

63.139,14 €
363.801,72 €

El cost a assumir per l’Ajuntament de Banyeres en aquest escenari seria:
Participació Aj. Banyeres cost soterrament
IVA en vigor (21%)

30.066,26 €
6.313,91 €

TOTAL

36.380,17 €

ACTA DE PLE

TOTAL

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Els costos totals del soterrament del tram de Saifores en aquest escenari serien:

La Comissió d’Urbanisme autoritza la construcció del TRAM SUBTERRANI sense que
indiqui que cal modificar el PEU. En aquest cas, la construcció del tram subterrani es
faria sense haver-lo construït en aire prèviament.

Els costos totals del soterrament del tram de Saifores en aquest escenari serien:
Cost soterrament

173.924,58 €

IVA en vigor (21%)

36.524,16 €

TOTAL

210.448,74 €

El cost a assumir per l’Ajuntament de Banyeres en aquest escenari seria:
Participació Aj. Banyeres cost soterrament

17.392,46 €
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2. Escenari 2

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

IVA en vigor (21%)
TOTAL

3.652,42 €
21.044,87 €

Hi ha sis nuclis urbans que són els següent: Saifores , Masies de Sant Miquel, Casa Roja ,
Priorat de Banyeres, Els Boscos i el nucli principal que dona nom al municipi : Banyeres del
Penedès , a més existeix població disseminada com Sabartés, Mas jover, el Molinet, Mas
Roig, la Casa Murada, etc.

La seva economia es basa en el sector primari i secundari ( agrícola i industrial ) i com
singularitat indicar que al subsòl existeix el major aqüífer d’aigua potable de Catalunya ubicat
entre els ermes de Banyeres i Sta. Oliva, i un poblat ibèric a gestionar, ubicat a les Masies
Sant Miquel.

Des de l’inici de l’expedient sobre les línies elèctriques de quàdruple circuit els diferents
governs municipals han manifestat la seva disconformitat en general, ja sigui en forma d’
al·legacions davant diferents instruments urbanístics , com davant de la negativa a donar
conformitat a les ocupacions temporals prèvies per posterior instal·lació de línies elèctriques .

L’ajuntament ha fet propi les aspiracions legítimes veïnals sobre la necessitat del soterrament
de 600 m aproximats de línies elèctriques aèries davant del nucli de Saifores pels següents
motius :
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Banyeres del Penedès és un municipi de 3121 habitants, pertany a la comarca de Baix
Penedès, i està situat entre el Massís de Bonastre, la serralada prelitoral i les últimes
elevacions del Massís del Garraf. El seu terme municipal de 12,14 quilòmetres quadrats,
limita amb els termes municipals : Castellet i la Gornal, l’Arboç, Bellvei, Santa Oliva,
Albinyana, Llorenç del Penedès, La Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys.

ACTA DE PLE

“MEMÒRIA EXPLICATIVA SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES
ELÈCTRIQUES ANOMENADA QUÀDRUPLE CIRCUIT A INSTAL·LR A PROP DEL NUCLI
URBÀ DE SAIFORES, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Atesa la Memòria explicativa de l’Alcaldia sobre la conveniència de soterrament de les línies
elèctriques anomenada quàdruple circuit a instal·lar a prop del nucli urbà de Saifores, dins del
terme municipal de Banyeres del Penedès i que literalment diu el següent:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1º Actualment les finques de cultiu ubicades a l’entorn del nucli de Saifores han de ser
regades amb aigua potable, la qual cosa suposa un perjudici pels recursos hídrics, per tant
,resulta necessària la instal·lació d’un punt de reg d’aigua no potable que reclamaria la
instal·lació elèctrica soterrada pel seu funcionament més eficient.

-

Autopistes i Carreteres
Gasoducte i estació de bombeig per conducció de gas.
Línies elèctriques existents.
Futur centre d’intercanvi de mercaderies (Logis Penedès).
Aqüífer.
Xarxa de Sanejament i col·lectors en alta
Arbres a protegir
Bens catalogats a protegir”

Vistos els escrits de diferents persones veïnes de Saifores sol·licitant el soterrament del traçat
de les línies elèctriques per poder utilitzar amb major eficàcia els pous de reg de les propietats
privades adjacents a la instal·lació i tenint en compte la consideració respecte a que Saifores
és un nucli considerat pel POUM com a un conjunt urbanístic a protegir pel seu patrimoni
històric-artístic.

Atès nou escrit on els veïns quines propietats serien necessàries per executar el traçat
soterrat donen la conformitat d’ocupació i de pas (des de torre 22 a torre 26 del projecte), tot i
que ja la van donar en el seu dia en les actes prèvies d’ocupació temporal.

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el soterrament de part del
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4º El municipi de Banyeres ve sent “castigat” sense cap compensació per vàries obres
d’infraestructures supramunicipals que generalment afavoreixen a la comarca, o
potencialment poden beneficar a un àmbit molt superior al municipi. Ens estem referint,
per exemple, a :

ACTA DE PLE

3º Al traçat de l’obra esmentada no s’observa cap circumstància en cap tram com la explicada
als punts anteriors, així, no hi ha comparativa a priori ni greuge comparatiu a posteriori,
respecte als fonaments mediambientals i culturals indicats que fan que sigui totalment
raonable el soterrament sol·licitat.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

2º El POUM contempla el nucli de Saifores com un conjunt urbanístic a protegir pel seu valor
patrimonial, històric, artístic d’interès local . Resultaria incompatible i contraproduent no
respectar aquest valor patrimonial amb la execució de l’obra esmentada .

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

quàdruple circuit en el tram que transcorre per davant del nucli de població de Saifores, pels
motius indicats en la part antecedent, participant l’Ajuntament en els costos derivats d’aquest
soterrament, d’acord amb el previst a l’addenda.

Atès que s’està tramitant simultàniament a aquest expedient la modificació de crèdit núm.
2/2018, per tal de dotar crèdit pressupostari adequat i suficient en el vigent pressupost per
poder assumir els compromisos de despesa que se’n desprenen de l’aprovació de l’addenda.

SEGON.- Significar que l’Ajuntament de Banyeres participarà en els costos totals del
soterrament amb una aportació màxima de 36.380,17 euros (IVA inclòs).

TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’entrada en vigor de la modificació de
crèdit 2/2018, amb la qual es dota al pressupost vigent del crèdit adequat i suficient.

QUART.- Reclamar a Endesa Distribución Eléctrica SLU la redacció de dos projectes. Un
primer projecte referent a la línia aèria que legalment correspon la seva autorització a
l’Ajuntament i que implicarà l’obertura d’un nou expedient, donat que la contestació al recurs
de reposició interposat per Endesa Energia Elèctrica, SLU implica l’esgotament de la via
administrativa. I un segon projecte que contemplarà el soterrament de la línia des de la torre
22 a la torre 26 segons la documentació existent fins a la data, l’autorització de la qual és
competència de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

CINQUÈ.- Sol·licitar suport a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya, respecte dels
interessos municipals, i la màxima urgència en la tramitació per a l’executivitat del contingut
de l’addenda del contracte, en els termes indicats a la part expositiva.
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PRIMER- Aprovar l’addenda al contracte de subministrament elèctric signat en data 6 de juny
de 2017 entre promotors i Endesa Energia Elèctrica, SLU, amb motiu del soterrament del tram
que transcorre davant del nucli de Saifores, nucli considerat pel POUM com a conjunt
urbanístic a protegir pel seu patrimoni històric-artístic; i facultar a l’alcalde per a la seva
signatura.

ACTA DE PLE

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Per tot el que s’ha indicat,

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÈ.- Notificar el present acord al Sr. Agustí Serra, Director General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i al Sr. Joan Santacana del Servei Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, així com també a tots els agents intervinents.

ADDENDA AL CONTRACTE DE DATA 6/6/2017 DE SUMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA ENTRE ELS PROMOTORS I ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU.

Delfí López Llinàs, amb NIF núm. 77.093.044-B, amb domicili a aquests efectes a C/ La
Palma, 12, 1º de Vilafranca del Penedès, en nom i representació de Engind, S.L., empresa
que va absorbí a Conssoidel, S.A. , del Sector Polígon Industrial L’Albornar II de Santa Oliva,
amb C.I.F. B-60029303, d’acord amb els poders atorgats davant del notari José Antonio
Carbonell Crespí, amb data 20.02.92 i número de protocol 439.
Benjamin Alegre Viñas amb NIF núm. 39.661.961-W, amb domicili a aquests efectes a
Banyeres del Penedès, Plaça de l'Ajuntament nº 6, en nom i representació de la Junta de
Compensació del Sector El Poet, del Sector Polígon Industrial El Poet de Banyeres del
Penedès, amb C.I.F. V43765387, d’acord amb els poders atorgats davant del notari Argentina
Jara Rodenes amb data vint-i-sis de febrer de dos mil quatre i número de protocol quatre
cents quaranta cinc.
Delfí López Llinàs, amb NIF núm. 77.093.044-B, amb domicili a aquests efectes a C/ La
Palma, 12, 1º de Vilafranca del Penedès, en nom i representació de Codelfe Penedès 2006,
S.L., del Sector Polígon Industrial Les Planes Baixes de La Bisbal del Penedès, amb C.I.F.
B64418312, d’acord amb els poders atorgats davant del notari Susana Martínez Serrano, amb
data 13.12.12 i número de protocol 1.768.
Rafael Mas Solanes amb NIF núm. 35.037.255K, amb domicili a aquests efectes a Polígon
L’Albornar, s/n, 43710, Santa Oliva, Tarragona, en nom i representació de Idiada Automotive
Technology, SA, de Santa Oliva, amb C.I.F. A43.581.610 ,d’acord amb els poders atorgats
davant del notari Fèlix Mestre Portabella amb data 12 de juliol de 2005 i número de protocol
1249.
Jordi Sánchez Acosta, amb NIF núm. 43.420.018-C, amb domicili a aquests efectes al carrer
Boters s/n de la Bisbal del Penedès, en nom i representació de Gestora Catalana de
Residus, S.L. (Granic), dins del Polígon Les Planes de La Bisbal del Penedès, amb C.I.F.
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Agnès Ferré Cañellas amb NIF núm. 39712556C amb domicili a aquests efectes al carrer
Major, 21 de la Bisbal del Penedès, en nom i representació de l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès amb C.I.F. P4302800J, com a alcaldessa, i en representació del Sector Polígon
Industrial Les Planes.

ACTA DE PLE

D'una banda, els següents promotors de diverses actuacions urbanístiques, d'ara endavant
ELS PROMOTORS:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

REUNITS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B62496930 ,d’acord amb els poders atorgats davant del notari Xavier Roca Ferrer amb data
19/07/2016 i número de protocol 3172.

EXPOSEN
Primer.
Que en data 6 de juny de 2017, els PROMOTORS, van subscriure un CONTRACTE amb EDE
per al subministrament elèctric de les seves respectives actuacions urbanístiques i
ampliacions de potència.
Segon.
Que en l’expositiu V de l’esmentat CONTRACTE, es descrivia que per atendre les necessitats
dels PROMOTORS, era necessària la posada en servei d’unes instal·lacions de nova extensió
de xarxa, entre les quals estava:


Realitzar la construcció d’una nova Línia aèria de Mitja Tensió de quatre circuits
3xLA-180 AL-AC 18/30kV des de les torre metàl·liques a instal·lar de conversió T-1a i
T-1b en el límit de la SE CASTELLET, fins a les torres metàl·liques a instal·lar de
conversió T-33a i T-33b (d’ara endavant QUÀDRUPLE CIRCUIT ).

Tercer.
Per a la realització d’aquest QUÀDRUPLE CIRCUIT, s’ha tramitat la figura d’un Pla Especial
Urbanístic (PEU) aprovat definitivament en data 8 de juny de 2015 per la Direcció General
d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme. El projecte ha estat declarat d’utilitat Pública (DUP) i
s’ha portat a terme el procediment d’expropiació amb l’aixecament d’actes d’ocupació.
Quart.
Que és voluntat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el SOTERRAMENT de part del
QUÀDRUPLE CIRCUIT en el tram que transcorre per davant del nucli de població de
Saifores, a petició expressa dels seus veïns, segons plànols ANNEX I, d’ara endavant TRAM
SUBTERRANI.
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ACTA DE PLE

Les parts es reconeixen amb capacitat suficient per subscriure la present ADDENDA.
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I de l’altra, Antonio Lucena Buhagiar amb NIF núm. 32.032.753-D i Fernando Pozuelo Antoni
amb NIF núm. 25.160.265-J, en nom i representació d'ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
S.L.U., d'ara endavant EDE, amb C.I.F. B-82846817 inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona, tom 36345, foli 83, fulla B 285819, inscripció 32, amb domicili social en Av.
Vilanova número 12, 08018, a Barcelona. Es troben degudament autoritzats en virtut de
l'escriptura atorgada davant el Notari de Madrid Sr. Francisco Javier Gardeazábal del Río,
amb data 3 de juliol de 2012 i número de protocol 1344, i data de 14 d’abril de 2015 i número
de protocol 902, respectivament, respectivament.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

D’una altra banda, Amadeu Benach i Miquel amb NIF núm. 39689555-L amb domicili a
aquests efectes a la Plaça de l'Ajuntament, 6 de Banyeres del Penedès, en nom i
representació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb C.I.F. P4302000G, com a
alcalde.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Cinquè.
Que amb ànim de col·laboració, i de no incórrer en demores en la construcció del
QUÀDRUPLE CIRCUIT, que produirien un greuge econòmic en el desenvolupament de les
activitats respectives en les actuacions urbanístiques i empreses dels PROMOTORS,
aquests, accedeixen al soterrament del tram esmentat, i sobre la base dels anteriors
expositius, les parts intervinents acorden les següents
CLÀUSULES

EDE sol·licitarà de nou, amb les modificacions indicades per l’Ajuntament de Banyeres, la
llicència d’obres per a l’execució del PEU tal i com ha estat aprovat de manera definitiva
(expositiu Tercer).
Paral·lelament, EDE presentarà a l’Ajuntament de Banyeres, la petició de llicència d’obres
d’un projecte de soterrament del TRAM SUBTERRANI, el qual ha estat motivat per la petició
feta pel propi Ajuntament, derivada de la massiva voluntat dels veïns de Saifores. EDE
disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de la signatura de la present addenda, i es
compromet a presentar qualsevol modificació, correcció o documentació complementaria que
sigui objecte de requeriment. L’Ajuntament de Banyeres, trametrà aquesta llicència d’obres del
TRAM SUBTERRANI, a la Comissió d’Urbanisme, que és la competent per a autoritzar-la. Al
mateix temps, l’Ajuntament de Banyeres atorgarà la llicència d’obres, si la petició d’EDE
s’ajusta a Dret, per a poder començar ja l’execució del PEU tal i com va ser aprovat, deixant
el tram en qüestió, a l’espera de la resolució de la Comissió d’Urbanisme.
Escenari 1: La Comissió d’Urbanisme, resol que l’actuació volguda del TRAM SUBTERRANI,
requereix una modificació del PEU. Davant d’aquest escenari, es completaria l’execució
segons el PEU aprovat definitivament, és a dir, el tram en qüestió en aeri, tramitant i construint
el TRAM SUBTERRANI posteriorment, un cop obtingut el Certificat Final d’Obra (CFO) i la
seva Acta de Posada en Servei (APS) d’aquella execució segons el PEU. En aquest escenari
ens trobaríem en l’opció d’execució ALTERNATIVA 1.
En aquest escenari; anomenat 1, les parts pacten de forma expressa e irrevocable que la
construcció o instal·lació del Quàdruple circuit en aeri es començarà executant els extrems de
la línia aèria deixant per la última fase d’execució el tram objecte de soterrament previst en la
present addenda, paralitzant l’execució d’aquest tram durant el termini de 4 mesos y 5 dies
naturals a fi de poder conèixer definitivament si es podrà executar el tram soterrat
directament, o bé primer en aeri per posteriorment soterrar-lo, tal i com està previst en el
escenari 2.
En tot cas, les parts acorden que transcorregut el termini de quatre mesos i 5 dies sense que
concorri una autorització per l’execució del tram mitjançant soterrament, l’execució del tram en
qüestió es realitzarà en aeri, tal i com es va aprovar en el PEU.
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ACTA DE PLE

Respectant el CONTRACTE esmentat en l’expositiu Primer del present en tot el que no resulti
modificat per el present, l'objecte d’aquesta ADDENDA a aquell CONTRACTE és el recollir el
pacte sobre el soterrament d’un tram del QUÀDRUPLE CIRCUIT aeri, podent-se fer aquest en
dues alternatives, en funció del futur escenari, que es descriuen a continuació:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Consentiment, causa i objecte.
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1ª)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tanmateix, les parts acorden que abans que transcorri el termini citat, les parts mantindran
una reunió presencial a fi de valorar poder valorar l’estat de tramitació del expedient a la
Comissió d’Urbanisme, sent que si existeix acord es podrà prorrogar el termini establert de la
forma i en els terminis que s’acordin.

Tal i com s’ha acordat, les clàusules d’aquesta ADDENDA, només fan referència al TRAM
SUBTERRANI, quedant vigents les clàusules del CONTRACTE, a excepció del termini
d’execució del QUÀDRUPLE CIRCUIT, que si es veu modificat segons la clàusula 5ª Termini
d’Execució de la present ADDENDA.

2ª)

Construcció de les infraestructures elèctriques.

EDE dissenyarà, tramitarà, construirà i posarà en servei el TRAM SUBTERRANI sent aquests
treballs costejats pels PROMOTORS i L’AJUNTAMENT DE BANYERES exclusivament, ja
sigui en l’ALTERNATIVA 1 com en l’ALTERNATIVA 2, i quedant el TRAM SUBTERRANI
titularitat d'EDE, qui s'encarregarà de la seva operació i explotació. Les instal·lacions objecte
del present acord seran executades d'acord amb la reglamentació tècnica vigent, la normativa
legal de protecció mediambiental, les condicions tècniques especials que s'hagin establir per a
aquesta obra per l'Administració municipal o autonòmica o altres organismes implicats, i a les
Normes Tècniques d'EDE.
En relació amb les obres a executar per EDE objecte del present acord, que seran tramitades
a nom d'EDE des de l'origen, EDE es compromet a complir totes les obligacions derivades de
la posició de promotor que assumeix a l'efecte del RD1627 / 1997 relatiu a Seguretat i Salut.

3ª)

Preu.
ALTERNATIVA 1:
a. Valoració
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ACTA DE PLE

Les parts es comprometen a col·laborar mútua i directament en l'execució dels objectius
indicats en la part expositiva, que es concreten en els projectes de les obres bàsiques
descrites.
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Escenari 2: La Comissió d’Urbanisme autoritza la construcció del TRAM SUBTERRANI,
sense que indiqui que cal modificar el PEU. En aquest cas, la construcció del TRAM
SUBTERRANI es faria sense haver-lo construït en aeri prèviament, i ens trobaríem en l’opció
d’execució ALTERNATIVA 2.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Un cop realitzada l’execució en aeri del tram en qüestió, i un cop obtingut el Certificat Final
d’Obra (CFO) i la seva Acta de Posada en Servei (APS) d’aquella execució segons el PEU,
les parts acorden el soterrament del TRAM SUBTERRANI com a segona part d’aquest
escenari 1 i contemplat en l’Alternativa d’obra 1, i de forma expressa e irrevocable, es
realitzaran tos els tràmits i actuacions pertinents a fi d’executar-ho.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Els PROMOTORS i L’AJUNTAMENT DE BANYERES es faran càrrec del cost de realització
dels treballs anteriors sobre la base de la següent valoració del TRAM SUBTERRANI, si és
d’aplicació l’ALTERNATIVA 1, previst en l’escenari 1, segons la Clàusula 1ª d’aquesta
addenda.
SOTERRAMENT TRAM DE SAIFORES DEL QUÀDRUPLE CIRCUIT
- TRAM SUBTERRANI
300.662,58 €
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

63.139,14 €
363.801,72 €

La consecució i pagament de permisos a particulars van a càrrec dels PROMOTORS i
AJUNTAMENT DE BANYERES.
La valoració contempla el desmuntatge de la part aèria construïda segons el CONTRACTE
esmentat, i el sobredimensionament del suport metàl·lic T-26A de 9.000 a 13.000 Kp, per a
instal·lar-lo directament en l’execució aèria del CONTRACTE, i que així, ja sigui vàlid per a la
solució del TRAM SUBTERRANI de la present ADDENDA. El suport metàl·lic T-22A ja és vàlid
tal i com està previst, i s’inclouen també en la valoració els suports metàl·lics T-26B i T-22B, ja
que per a fer les conversions aeri-subterrànies en els dos extrems, al ser quàdruple circuits,
es necessiten doblar.
Desglossament de la valoració en ANNEX II.
c. Modificacions en el preu
Un cop signat l'acord, aquesta valoració només es modificarà en el cas de que s'hagi de
modificar el disseny del TRAM SUBTERRANI per indicació de l'Administració en realitzar els
tràmits d'autorització administrativa, ambiental, llicència d’obres o de projecte, o per que sigui
necessari per a la consecució dels permisos de particulars o expropiacions o dels diferents
organismes públics afectats, o bé perquè els treballs a realitzar per EDE no s'hagin pogut dur
a terme en els terminis previstos per dependre de treballs o de la realització d'instal·lacions
assumits directament pels PROMOTORS i/o AJUNTAMENT DE BANYERES.
En el cas que fossin necessàries modificacions sobre el TRAM SUBTERRANI segons
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El cost de taxes de llicències d'obres i tramitacions s'ha suposat als preus habituals, amb un
valor estimat de 9.003,62 Eur; cas que hi hagués variacions significatives en aquest valor,
s'informaria als PROMOTORS i a l’AJUNTAMENT DE BANYERES, i l'excés de cost seria
facturat a part.

ACTA DE PLE

El cost inclou la realització dels projectes, visats, direcció d'obra, estudi bàsic i pla de
seguretat i salut, subministrament d'equips, muntatge, proves, assajos, posada en servei i
tràmits de legalització.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

b. Elements inclosos en la valoració
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Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SUBTERRANI és:
- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

64.793,84 €
13.606,71 €
78.400,55 €

CONSSOIDEL. SECTOR L’ALBORNAR II

JUNTA DE COMPENSACIÓ EL POET. SECTOR EL POET
L’import final a satisfer per part de LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POET pel TRAM
SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

53.331,82 €
11.199,68 €
64.531,50 €

CODELFE. SECTOR LES PLANES BAIXES II
L’import final a satisfer per part de CODELFE pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

84.165,44 €
17.674,74 €
101.840,18 €

IDIADA. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA
L’import final a satisfer per part de IDIADA pel TRAM SUBTERRANI:
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37.811,78 €
7.940,47 €
45.752,25 €

ACTA DE PLE

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

L’import final a satisfer per part de CONSSOIDEL pel TRAM SUBTERRANI és:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

15.977,32 €
3.355,24 €
19.332,56 €

GRANIC. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA

14.516,12 €
3.048,39 €
17.564,51 €

ALTERNATIVA 2:
e. Valoració
Els PROMOTORS i L’AJUNTAMENT DE BANYERES es faran càrrec del cost de realització
dels treballs anteriors sobre la base de la següent valoració del TRAM SUBTERRANI, si és
d’aplicació l’ALTERNATIVA 2, previst en l’escenari 2, segons la Clàusula 1ª d’aquesta
addenda.

ACTA DE PLE

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

L’import final a satisfer per part de GRANIC pel TRAM SUBTERRANI:

- TRAM SUBTERRANI
- IVA en vigor (21%)

- Total import abonar SOL·LICITANT:

f.

173.924,58 €
36.524,16 €
210.448,74 €

Elements inclosos en la valoració

El cost inclou la realització dels projectes, visats, direcció d'obra, estudi bàsic i pla de
seguretat i salut, subministrament d'equips, muntatge, proves, assajos, posada en servei i
tràmits de legalització.
El cost de taxes de llicències d'obres i tramitacions s'ha suposat als preus habituals, amb un
valor estimat de 9.003,62 Eur; cas que hi hagués variacions significatives en aquest valor,
s'informaria als PROMOTORS i a l’AJUNTAMENT DE BANYERES, i l'excés de cost seria
facturat a part.
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SOTERRAMENT TRAM DE SAIFORES DEL QUÀDRUPLE CIRCUIT
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Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

factura.
Cada promotor es farà càrrec de la inversió pactada en l'acord tot i que finalment la suma de
potència sol·licitada a nivell de cada parcel·la sigui inferior a la aquí prevista a nivell de grup.
En el cas que sol·liciti més potència de l'aquí referida, es farà càrrec dels costos addicionals
ocasionats.

17.392,46 €
3.652,42 €
21.044,87 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS. SECTOR LES PLANES
L’import final a satisfer per part de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès pel TRAM
SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

37.481,36 €
7.871,09 €
45.352,44 €

CONSSOIDEL. SECTOR L’ALBORNAR II
L’import final a satisfer per part de CONSSOIDEL pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

21.873,02 €
4.593,33 €
26.466,35 €

JUNTA DE COMPENSACIÓ EL POET. SECTOR EL POET
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- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:
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AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
L’import final a satisfer per part de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pel TRAM
SUBTERRANI és:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

e. Preu per a cada promotor/sector i Ajuntament de Banyeres

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’import final a satisfer per part de LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POET pel TRAM
SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

30.850,91 €
6.478,69 €
37.329,60 €

CODELFE. SECTOR LES PLANES BAIXES II

IDIADA. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA
L’import final a satisfer per part de IDIADA pel TRAM SUBTERRANI:
- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

9.242,42 €
1.940,91 €
11.183,32 €

GRANIC. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA
L’import final a satisfer per part de GRANIC pel TRAM SUBTERRANI:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)

- Total import abonar SOL·LICITANT:

4ª)

8.397,16 €
1.763,40 €
10.160,56 €

Forma de pagament.

El cost total a sufragar per part dels PROMOTORS i de l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS serà de 300.662,58 €, IVA no inclòs, segons el preu i repartiment de la clàusula 3a,
en l’ALTERNATIVA 1, o de 173.924,58 €, IVA no inclòs, segons el preu i repartiment també de
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48.687,26 €
10.224,33 €
58.911,59 €
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- Participació en TRAM SUBTERRANI:
- IVA en vigor (21%)
- Total import abonar SOL·LICITANT:

ACTA DE PLE

L’import final a satisfer per part de CODELFE pel TRAM SUBTERRANI és:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la clàusula 3a, en l’ALTERNATIVA 2.
Per tal d’establir una seguretat i garantia en que el TRAM SUBTERRANI s’executarà, els
imports a pagar es facturaran en una sola factura per a cada PROMOTOR i AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÈS, segons repartiment.
Aquestes quantitats les abonaran a EDE en el compte 2100 2931 91 0200133488 amb 5 dies
des de la recepció de la factura. La facturació s’emetrà en el moment que disposem l’opció
finalment objecte d’execució respecte al TRAM SUBTERRANI, i sabent ja l’Alternativa
d’execució en que es trobem.

El termini d'execució del TRAM SUBTERRANI serà de 3 mesos des de l'obtenció
d'autoritzacions oficials, permisos particulars i/o expropiacions, o d'organismes públics
afectats, sempre que es compleixin els pagaments. Si sorgissin problemes excepcionals per a
la consecució de permisos o autoritzacions, EDE informaria als
PROMOTORS i
l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, per al seu coneixement.
Tanmateix, degut a la demora que suposa l’arribar al present acord en forma d’ADDENDA, i
que es formalitzin, un cop signada, els tràmits inicials com són la facturació, cobrament de la
mateixa, i consecució de la llicència d’obres de l’AJUNTAMENT DE BANYERES, EDE veu
necessari modificar el termini establert en el CONTRACTE per a l’execució del QUÀDRUPLE
CIRCUIT, que era de juny de 2018, de manera que estableix en sis mesos el termini necessari
per a la seva construcció, a partir de l’obtenció de l’esmentada llicència d’obres de
l’AJUNTAMENT DE BANYERES.
Com que el TRAM SUBTERRANI, no es construirà fins a saber en quin escenari ens trobem
segons la clàusula 1ª, el termini de 6 mesos pel QUÀDRUPLE CIRCUIT en la seva totalitat, es
pot veure incrementat de la següent manera:
- Tant si ens trobem en l’escenari 1 com en el 2, l’execució del TRAM SUBTERRANI, ja
sigui en subterrani com en aeri, disposarà d’un termini addicional de 3 mesos, cas de
no haver-ho sabut abans dels 3 primers mesos del termini de 6 mesos establert.
Degut a la peculiaritat del conreu de la majoria de finques rústiques per on discorre la línia, en
concret, vinya, i preveient que el termini d’execució se solaparà amb l’època de verema,
aquest termini es pot veure modificat degut a la no disponibilitat de les finques a ser ocupades
per a fer l’obra. En aquest cas, EDE comunicarà en tot moment, les necessitats d’ocupació de
finques de les que no es disposa de permís per a ser ocupades, i dels retards que això pot
ocasionar.
En el ben entès que el termini de la resolució de l’aprovació del projecte indica fins juliol de
2018, EDE es compromet a sol·licitar una pròrroga del termini, per a poder finalitzar les obres
correctament.
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Termini d’execució.

ACTA DE PLE

5ª)

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Segons l'indicat en la clàusula 3ª Preu, l'eventual sobrecost de visats, taxes de llicències
d'obres i tramitacions i expedient d’expropiació i pagament de permisos a particulars, es
facturarà de manera independent a les anteriors.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

6ª)

Titularitat de les instal·lacions

La titularitat del TRAM SUBTERRANI serà d'ENDESA DISTRIBUCIÓ (Gestor de la Xarxa de
Distribució), que complirà amb les obligacions establertes en el RD 1955/2000 Reglament de
Transport, Distribució, Comercialització i Autorització d'instal·lacions elèctriques i en particular
de les tasques d'operació i manteniment a partir de la seva posada en servei.

La present ADDENDA al contracte es considerarà vigent des del moment de la seva signatura,
si bé l’inici de qualsevol activitat relacionada amb ell per part de EDE es produirà en el
moment en què s'hagin satisfet els pagaments previstos, quedant subjecte l’inici del termini de
construcció i el de finalització a l'obtenció de les corresponents autoritzacions, servituds, a les
quals es refereixen les clàusules anteriors. I es mantindrà vigent fins a la finalització de les
obligacions que se’n derivin.

A més de l’expiració del termini de vigència, seran causes anticipades de resolució del present
conveni les següents:
1º.- El mutu acord de les parts amb els efectes que en el mateix s'estableixin.
2º.- La insolvència, dissolució o liquidació, d’una de les parts.
3º.- L’ incompliment de qualssevol obligació material del present conveni. En particular,
l’ impagament de les quantitats acordades per part dels PROMOTORS i de
l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, i la impossibilitat d’executar els
avals per part d’EDE, d’acord amb la clàusula 4ª apartat b) d’aquest conveni. En
aquest sentit, l’impagament de les quantitats acordades de part de qualsevol
Promotor, habilitarà a EDE a paralitzar de forma temporal les obres, fins que el
pagament pendent es faci efectiu o s’executi l’aval. En el supòsit d’impossibilitat
d’executar els avals, EDE estarà facultada a detenir les obres de manera definitiva
impossibilitant la posada en servei dels subministraments. EDE no iniciarà actuacions i
podrà resoldre el contracte, si la totalitat dels PROMOTORS i de l’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS, no han pagat la seva factura i EDE s’ha trobat
impossibilitada a executar els avals corresponents.
4º.- La denegació a EDE dels permisos i autoritzacions, públics o privats, que fossin
necessaris per a la construcció de les instal·lacions.
5º.- Incompliment d’algun dels PROMOTORS i de l’AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS per falta d'execució de les obres a ells encomanades i que són
necessàries per a la bona fi del contracte o que algun dels PROMOTORS i de
l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS no col·labori i no posi a la disposició
de EDE els terrenys i servituds previstes per a la construcció de les instal·lacions
requerides en l’ADDENDA al contracte .
6ª.- Incompliment per part d’EDE del termini màxim de 5 dies hàbils des de la
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ACTA DE PLE

a. Causes de resolució del conveni:

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Vigència, rescissió i extinció del contracte
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7ª)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

signatura de la present addenda, per a la presentació mitjançant entrada en Registre
oficial del Ajuntament de Banyeres de la petició de llicència d’obres d’un projecte de
soterrament del TRAM SUBTERRANI, segons la clàusula 1ª del present acord EDE.
L'esdeveniment de qualsevol de les causes de resolució enumerades anteriorment, autoritza a
la part no culpable a demanar el seu estricte compliment o bé acordar la resolució contractual
respecte a la part incomplidora, a la seva elecció.

La fusió o escissió de qualsevol de les PARTS no produirà per si mateixa la rescissió del
conveni, sempre que aquest conveni continuï vinculat a una única societat. En conseqüència,
operarà la plena subrogació en els drets i obligacions derivats del present conveni per part de
l'entitat beneficiària del patrimoni que resulti transmès com a conseqüència de tal operació. A
aquest efecte, les PARTS consenten a compte i en el menester la referida subrogació. La
transmissió al fet que es refereix la present estipulació haurà de quedar suficientment
documentada i, en tot cas, haurà de comunicar-se fefaentment a les altres PARTS.
Les causes de resolució establertes anteriorment, es consideraran a partir dels moments
exposats a continuació:
a).- La causa de rescissió 1ª es considerarà efectiva des de la data de l’ultima signatura de
l’acord de rescissió entre las parts.
b).- La causa de rescissió 2ª es considerarà aplicable des de la data en la qual es declari la
situació d’insolvència, dissolució o liquidació per part de la part afectada.
c).- La causa de rescissió 3ª es considerarà aplicable si arribada la data de venciment
previst , no es fessin efectives les quantitats acordades i l’aval corresponent no fos
executable, la qual cosa comportarà la facultat de rescissió del conveni per part d’EDE,
havent d'indemnitzar el PROMOTOR o PROMOTORS que hagin incomplert les seves
obligacions a EDE de quants danys i perjudicis es produïssin i en particular dels costos
incorreguts.
d).- En relació amb la causa de rescissió 4ª.- es considerarà aplicable des de la data de la
Resolució Administrativa que no permeti seguir la via administrativa, i en el cas
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En cas que, arribat els tres (3) mesos referits al paràgraf anterior, la resta de PROMOTORS
no afectats i EDE no hagin arribat a un acord, EDE estarà facultada a resoldre el conveni.

ACTA DE PLE

En cas que la resolució afecti a un o més PROMOTORS, i no a la totalitat d’ells, la resta de
PROMOTORS no afectats per les causes de resolució, podran acordar amb EDE en un
període màxim de tres (3) mesos, la signatura d’una addenda al conveni, per tal de garantir
l’execució total del conveni.

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

L'apreciació de la causa de resolució del contracte correspondrà a qualsevol de les PARTS. A
aquests efectes, la PART interessada posarà immediatament tal extrem en coneixement de
l'altra PART mitjançant comunicació fefaent, la recepció incontestada de la qual en el termini
de quinze (15) dies iniciarà el còmput dels terminis per a la liquidació efectiva del contracte
amb els efectes establert en la següent clàusula.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d'autoritzacions de particulars, quan aquest ho denegui
e).- Respecte a la causa de Resolució 5ª es considerarà que la causa de resolució de
l’ADDENDA al CONTRACTE és efectiva en el moment en què els PROMOTORS i/o
l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS no compleixin amb les dates indicades en
el pla d’obres.

EDE serà rescabalada per part del PROMOTOR o PROMOTORS o
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS que hagin incomplert les
seves obligacions dels costos incorreguts que no hagin estat compensats amb
els corresponents pagaments per part dels PROMOTORS. En el cas que els
costos incorreguts siguin inferiors als ingressos realitzats es procedirà a la
devolució de la diferència a favor dels PROMOTORS.
En tot cas, el PROMOTOR o PROMOTORS en incompliment de les seves
obligacions indemnitzaran i mantindran indemne als PROMOTORS complidors
respecte a qualsevol cost, reclamació, responsabilitat, danys, despeses o
pèrdues derivades de qualsevol reclamació per part d’EDE.
(ii) Efectes de la rescissió sobre les condicions tècnic econòmiques emeses per EDE,
en els supòsits d'incompliment dels PROMOTORS o de l’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS.
Les condicions tècnic – econòmiques remeses per EDE quedaran anul·lades i
sense efecte, de manera que:
El subministrament sol·licitat quedarà sense adscripció de potència de
cap classe, no podent contractar el mateix.
Per dotar novament de subministrament a l'actuació urbanística, ELS
PROMOTORS hauran de tornar a sol·licitar condicions per al mateix, no
garantint- pel Gestor de la Xarxa de Distribució que les condicions de
connexió siguin equivalents ni tècnica ni econòmicament, donat el
transcurs del temps.
- EDE informarà als PROMOTORS de les circumstàncies en què resulten
les actuacions d’aquests a l'efecte d'adscripció de potència.

8ª)

Transmissió de la titularitat del contracte

Els PROMOTORS i ENDESA DISTRIBUCIÓ podran procedir en qualsevol forma admesa en
Dret i particularment, com a conseqüència d'un procés de fusió, escissió, aportació de branca
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(i) Liquidació de costos
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b. Efectes de la resolució del CONVENI :

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

f).- Respecte a la causa de Resolució 6ª es considerarà que la causa de resolució de
l’addenda al contracte es efectiva en el moment que EDE no presenti transcorreguts 5 dies
hàbils de la data de la signatura de la present addenda, la petició de llicència d’obres d’un
projecte de soterrament del TRAM SUBTERRANI, establert en la clàusula primera, sent la
present causa de rescissió automàtica i sense necessitat de posteriors requeriments ni
tampoc preveu la possibilitat de prestació extemporània.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d'activitat, separació jurídica d'activitats, o cessió global d'actius i passius, a la transmissió
dels drets i obligacions assumits en virtut del present contracte. La transmissió al fet que es
refereix la present estipulació haurà de quedar suficientment documentada i, en tot cas, haurà
de comunicar-se fefaentment i en un termini raonable de temps a l'altra part i, a aquells als
quals se'ls transmetin hauran de gaudir d'una solvència econòmica que els permeti afrontar
tots els drets i obligacions.

9ª)

Legislació aplicable.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts pel que fa a aquest CONVENI i, en
particular, pel que fa a la validesa, efectivitat, compliment, interpretació o terminació del
mateix, estarà sotmesa, si s'escau, a l'Administració sectorial competent, i en última instància,
a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats de Tarragona.
En el supòsit que per resolució ferma d'un Jutjat competent fos considerat invàlid o no exigible
qualsevol dels acords d'aquest contracte o una part d'ells, aquesta qualificació no afectarà de
cap manera a la validesa i caràcter vinculant de la resta del contracte.
La renúncia a l'exercici dels drets o accions que poguessin assistir a qualsevol de les Parts en
el cas d'incompliment per l'altra Part de qualsevol obligació, pacte, acord o condició del
present contracte, només produirà efectes si es fa per escrit; en aquest cas, únicament
afectarà a el incompliment específic que es tracti, sense que això pugui ser interpretat com
una renúncia a l'exercici de drets o accions en relació amb altres incompliments.

11ª)

Interlocució

Totes les parts designaran les persones que al llarg de l'execució del conveni es constituiran
en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells aspectes que sorgeixin.

12ª)

Confidencialitat.

Els PROMOTORS, AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, i EDE s'obliguen a
tractar la informació i documentació relacionades amb el present Acord amb caràcter
confidencial, prenent les mesures necessàries perquè, per part del seu personal, sigui
observada aquesta obligació

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Contracte octuplicat a un sol efecte, en el
lloc i data indicats en l'encapçalament
Sra. Agnès Ferré Cañellas

Sr. Delfí López Llinàs
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Interpretació del conveni.

ACTA DE PLE

10ª)

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

El present CONVENI es regirà pels seus propis acords, per la legislació general vigent i
especial sobre el sector elèctric vigent al temps de subscripció del contracte.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Sr. Rafael Mas Solanes

Junta de compensació del Sector El Poet

Sr. López Llinàs

Engind, S.L.

Sr. Jordi Sánchez Acosta

Codelfe Penedès 2006, S.L.

Sr. Amadeu Benach i Miquel
Granic

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Sr. Antonio Lucena Buhagiar

Director Divisió Catalunya Oest d’EDE

Sr. Fernando Pozuelo Antoni

Director Operació i Manteniment iberia d’EDE

ACTA DE PLE

Idiada

Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

Sr. Benjamin Alegre Viñas

ALTERNATIVA 1:
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ANNEX I: PLÀNOL TRAM SUBTERRANI

ALTERNATIVA 2:
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Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
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ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
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Número : 2018-0004 Data : 21/05/2018

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ANNEX II: VALORACIÓ TRAM SUBTERRANI

ALTERNATIVA 1:
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ALTERNATIVA 2:
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta literalment que:

És en el mandat següent, a partir del 2011, quan els promotors reprenen aquest tema i a més
incrementant la potencia de la línia, i en conseqüència, les dimensions de les torres i el seu
traçat. Tot això, motivat pel fet que ara ja no era només per donar servei al polígon del Poet,
situat, com tots sabem, al nostre municipi, sinó que també es donaria servei a IDIADA, i els
polígons industrials de Santa Oliva i la Bisbal. O sigui que tindríem un impacte ambiental més
greu però ara ja per tal de beneficiar altres municipis.
Per tant, davant d’això, aquell govern, presidit per la Sra. Figueras va mantenir-se fidel al
criteri fixat pels seus predecessors. I va mostrar amb fermesa la seva disconformitat a la
implantació d’aquesta línia, de la forma presentada per l’empresa elèctrica i els seus
promotors.
Tant en aquell moment, com ara mateix, el nostre grup polític ha volgut deixar clar que no
s’oposa a que es pugui donar subministrament elèctric als polígons industrials, ans al contrari
vam oferir tota la nostra col·laboració perquè això fos així, i donar totes les facilitats possibles
des de l’Ajuntament. La nostra oposició va estar i ha estat sempre respecte al format
d’aquesta línia: aèria. Ens negàvem a donar alegrement autorització per dur a terme una
implantació d’aquest tipus. I menys, quan la única justificació que donava la companyia era
que soterrar sortia mes car.
En aquest sentit, es van mantenir nombroses reunions amb administracions, promotors i
empresa elèctrica, per tal de trobar una solució que no suposés l’impacte ambiental que
comportarà la plantada de més de 30 torres elèctriques, de més de 20 metres d’altura. Es van
fer diverses propostes que passaven per la cessió de servituds per camins o finques
municipals per tal de fer-ho soterrat. Inclús es va negociar que si no podia ser tot el traçat
soterrat, ho fos al menys el tram que transcorre a prop del nucli de Saifores.
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El govern següent ja de CIU i ICV va mantenir la mateixa postura, malgrat que el projecte en
aquelles dates no va avançar gaire, ni els promotors van ser gaire insistents.

ACTA DE PLE

L’expedient que en aquest moment tenim sobre la taula té els seus inicis al 2006. Encara en el
govern del PSC. Aquell govern, ja no va veure amb bons ulls aquella iniciativa que proposava
una línia aèria que pràcticament travessava tot el terme municipal de punta a punta i d’est a
oest. I en aquest sentit, s’hi va mostrar contrari demanant altres solucions. Era una línia
elèctrica que pretenia donar servei al Polígon del Poet.
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“Estem aquí en aquest Ple Extraordinari i Urgent, convocat a la desesperada, com a últim
recurs per intentar mitigar en la mesura del possible una pèssima gestió en aquest assumpte
duta a terme per l’actual govern. I a continuació, intentarem explicar de la manera més
entenedora possible, els motius pels quals diem això. Perquè cal que tothom sigui molt
conscient de com s’ha arribat fins aquí.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

I així ho vam defensar i mantenir mentre vam estar al govern fins el maig de 2015. A partir
d’aquell moment, aquesta defensa ja no estava a les nostres mans.
La cosa va canviar a partir d’aquest moment. Vostès en data 7 de juliol de 2015 varen rebre
escrit d’aprovació del PEU, amb tot el traçat aeri i no van presentar cap mena d’al·legació en
el termini que tenien per fer-ho. O al menys, no consta a l’expedient.

No sabem en quin moment, si per les reclamacions dels veïns, o bé per les nostres queixes,
vostès van començar a ser conscients de que havien comès un error important i que tindria
conseqüències durant molts anys, i sobretot pels veïns de Saifores.
I quan van ser conscients d’aquest error van començar a fer gestions. Diuen que rectificar és
de savis... Unes gestions que culminen en l’acte d’avui on se’ns proposa acceptar o validar un
conveni. Un conveni que contempla dues possibilitats sobre el paper però que també en pot
suposar una altra implícita.
No se si cal entrar en detalls d’aquestes dues opcions, perquè de ben segur que en
l’explicació de la proposta ja s’hauran explicat, però si que cal remarcar, que degut a la seva
gestió, la possibilitat de que el tram de línia que discorre a prop de Saifores es faci soterrada
pot acabar costant més de 36.000 euros a l’Ajuntament, és a dir, a tots els veïns. Aquest és el
seu escenari número 1.
I diem que es tracta d’una possibilitat perquè en cap cas, el conveni garanteix de forma
inequívoca que es faci així.
Si ens posem optimistes i tot anés quadrat al mil·límetre, potser acabaria costant una mica
menys; uns 21.000 euros. Però això serà complicat, l’experiència ens demostra que les coses
no acaben sortint mai mil·limètriques, per tant, aquesta opció encara la veiem menys
plausible.
En aquest conveni que vostès proposen, amb aquestes dues opcions, o escenaris, hi té un
pes rellevant el que decideixi fer el departament d’Urbanisme de la Generalitat, i aquest
conveni no ve signat per aquest departament. No hi ha cap compromís escrit per part
d’aquesta administració.
Això què vol dir? Doncs simplement que l’escenari més favorable no s’arribi a produir mai
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ACTA DE PLE

Vostès van donar “carta blanca” a ENDESA perquè fes la línia de la forma més econòmica per
ells i els promotors. Tant se val si es malmet el territori o si afecten els veïns de Saifores.
Vostès van deixar d’oposar-s’hi.
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No sabem si aquest canvi d’actitud va ser intencionat, si va ser per desídia o per ignorància.
Però en qualsevol cas, el trist és que, sigui quin sigui el motiu, el resultat és el mateix. Gairebé
10 anys de resistència a la implantació de les torres, vostès s’ho van “ventilar” en pocs mesos.
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I per acabar-ho de rematar, en data 3 de desembre de 2015, vostès van trametre al
Departament d’Empresa i Ocupació informe favorable a la implantació d’aquesta línia amb
traçat totalment aeri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

perquè no està a les nostres mans que això sigui així, sinó que depèn d’un tercer que no ha
assumit cap mena de compromís.
Però és que hi ha una tercera opció, o escenari, i que s’ha de contemplar amb totes les seves
conseqüències. Aquest conveni té un munt de clàusules resolutòries. Unes clàusules que en
cas de produir-se’n alguna, el podrien deixar totalment invalidat.

Votarem a favor, simplement perquè mai puguin dir que nosaltres vam posar pals a les rodes,
ni en aquest ni en cap altre assumpte rellevant pel poble. I perquè sempre hem defensat que
els veïns de Saifores no es mereixen que se’ls planti aquesta línia davant de casa seva.
Però per acabar, volem manifestar la nostra total i absoluta disconformitat amb el fet de que
l’Ajuntament hagi d’assumir ni un sol euro per culpa de la gestió que vostès han realitzat a
l’hora de donar el vist-i plau a aquesta línia, per això a contracor votarem a favor.”
PSC

ACTA DE PLE

Potser hem fet una exposició una mica llarga de la nostra explicació de vot. Però ho hem fet
així perquè cal explicar molt bé perquè votarem favorablement la seva proposta, tot i estar en
contra de la gestió realitzada en aquest assumpte des del moment que va recaure sota la
responsabilitat d’aquest govern.
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I això què vol dir? Doncs que si s’acabés anul·lant el conveni, o addenda, l’opció de soterrar
desapareix, i no caldrà que l’Ajuntament pagui res. Això si, Saifores tindrà les torres per una
pila d’anys, o potser per tota la vida. Com que vostès els van donar en el seu dia “carta
blanca”.....

“Senyors i senyores del Pdecat i hem dirigeixo a vostès, per al·lusions i perquè sempre s’està
intentant desvirtuar la meva paraula i les decisions que vaig prendre com alcaldessa del PSC
amb l’únic fi de tapar la seva despreocupació i desinterès respecte el POUET durant 9 anys,
per això, faré una explicació dels fets com van succeir, i el perquè finalment vaig acabar de
prendre la decisió d’informar favorablement per tal de descollar l’expedient i que d’una vegada
el POUET es pogués posar en marxa, perquè eren i son coneixedors de les necessitats de
tots els promotors de la connexió elèctrica per finalitzar les obres d’urbanització.
Tot comença, al juny del 2006 l’ajuntament de Banyeres en concret, el Sr. Menéndez rep un
e-mail d’Endesa amb la intenció de fer un nova línia d’alta tensió, .......tot seguit hi ha un munt
d’informes fins el 2018.
Del 27/04/2008 fins el 02/02/2011 l’ajuntament de Banyeres no fa cap al·legació, cap escrit,
cap modificació.
El dia 03/02/2011 hi ha un informe núm.19 desfavorable de l’enginyer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès en el qual diu que s’han de soterrar les línies i que no hi estan d’acord.
I el partit que governa no es preocupa en tres anys, ni de com va l’expedient, ni que hem
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Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta de forma literal que:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

contestin a les modificacions, ni de res fins que Territori el 14/01/2014 envia l’aprovació inicial i
obre el període d’al·legacions.
Ens donem compte que han passat 8 anys?
El 31/01/2014 l’equip que governava envia informe tècnic d’al·legacions núm. 20 i Endesa
contesta amb data 26/05/2014 informe núm. 21BIS

Contestació d’Endesa de data 26 de maig de 2014
Endesa presenta escrit com a resposta a les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en primer lloc, analitza la compatibilitat de la línia elèctrica proposada pel Pla
Especial amb les determinacions del planejament vigent per cadascuna de les zones afectades en
el sòl no urbanitzable. En segon lloc, considera que la proposta de l’Ajuntament de Banyeres
suposa una opció tècnica radialment diferent a la plantejada en el document inicial i per tant,
comportaria un nou projecte i una nova tramitació.

Això és molt important, nou projecte, nova tramitació
No hi ha cap més al·legació al respecte.
Territori envia aprovació definitiva 01/07/2015 núm. 22, faig l’incís que entremig hi ha
eleccions i surt el govern de CIU més PP i entrem a governar PSC-BNY-ICV.
El 07/10/2015 el Ministerio de fomento autoritza definitivament sense res modificat i fent cas
omís a les al·legacions.
En data 04/12/2015 l’ajuntament de Banyeres signat per l’alcaldessa,
l’enginyer favorable amb les següents motivacions:

emet informe de

Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, registre d’entrada
2414 de 7 de juliol de 2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de noves línies
elèctriques aèries/subterrànies de 25 kV unió SE Castellet i polígons industrials del Poet i
l’Albornar dels TM de Castellet i la Gornal, l’Arboç, Banyeres del Penedès i Santa Oliva promogut
per l’empresa Endesa Distribución Elèctrica S.L.
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- El tram final, que transcorre per Banyeres del Penedès, des de la riera de St. Miquel fins arribar a
IDIADA, caldrà que es faci paral·lel al traçat existent i haurà de fer-se soterrat, ja que el municipi té
previsió de creixement en aquesta zona i els nuclis de Saifores i el sector S-778 s’hi troben a prop.

ACTA DE PLE

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès en data 31 de gener de 2014, presenta escrit
d’al·legacions en el qual considera que la línia elèctrica proposada en el tram compres en el
municipi de Banyeres del Penedès hauria de discórrer paral·lela a la línia existent, així mateix,
s’hauria d’ incrementar la línia amb dos circuits de 25kV, per tal de preveure la potència de la línia
actual i desmantellar-la un cop ja s’hagi fet la nova instal·lació i d’aquesta manera reduir l’ impacte
paisatgístic i mediambiental.
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Les Al·legacions que literalment diuen:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Escrit de la Direcció General d’Ordenació del territori i Urbanisme rebuda el 7 d’octubre de 2015
d’aprovació definitiva del mateix projecte.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va presentar al·legacions al projecte inicial, les quals varen
ser desestimades.
El Polígon Industrial de “El Poet” necessita la connexió elèctrica per poder tirar endavant la
finalització de l’execució del projecte de les obres d’urbanització.

Arribats aquest punt, vàrem iniciar les negociacions el dia 28/06/2016 que vàrem tenir la
primera reunió a l’ajuntament de la Bisbal amb Endesa i els promotors defensant en tot
moment el soterrament de les línies elèctriques en el pas de Saifores. el que s’ha fet és
posar-se durs amb Endesa i amb els promotors, fins arribar on estem ara, avui podem signar
un conveni per fer definitivament el soterrament de les línies elèctriques, torno a repetir per el
seu pas per Saifores, aquesta part l’ha fet l’actual alcalde Sr. Benach.
Segons la meva opinió, no s’ha fet tant malament senyors del PDECAT, en dos anys s’ha
arreglat el problema i si tot va bé, a finals d’aquest any el POUET estarà finalitzat.
I em diran, era gratuït i ara costa 36.000€, en el pitjor dels casos, senyors no tenien res
gratuït, no tenien res concedit, a tot li deien que no, no van saber gestionar-ho i això que van
tenir 9 any per fer-ho, crec que els diners que l’Ajuntament de Banyeres hagi de pagar per un
be pel poble i els habitants de Saifores estan més que justificats.”

Les intervencions i respostes de l’Alcalde i/o regidors, debats i altres comentaris
queden reproduïts en el cd en format àudio que s’acompanya a aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I aquí ve quan l’Anna va signar aquest document, sí el vaig signar perquè, perquè era l’única
manera per poder tirar endavant el projecte que durant tants anys havia estat aturat.
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S’informa favorablement a Endesa Distribución Elèctrica SLU l’autorització administrativa prèvia,
d’autorització de construcció i declaració d’utilitat pública relativa al projecte de noves línies aèries i
subterrànies a 25 kV unió SE Castellet i polígons industrials del Poet i l’Albornar al TM de
Banyeres del Penedès.
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Conclusió

