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Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: 586/2018
Assumpte: Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. Estesa de línia
subterrània de mitja tensió per desplaçament de 25 kV, al terme municipal de Banyeres del
Penedès
DECRET DE L’ALCALDIA
D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DEL PROJECTE D’ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE
MITJA TENSIÓ AL PAS DE SAIFORES
Atesa la sol·licitud d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU per estesa de línia subterrània de
mitja tensió per desplaçament de Lª 25kV, al terme municipal de Banyeres del Penedès.

2on. L’actuació projectada i consistent en l’estesa de línia subterrània de mitja
tensió per desplaçament de Lª 25kV, al terme municipal de Banyeres del Penedès,
es qualifica com actuació d’interès públic, en els termes de l’article 47.4.d) del
TRLUC, i requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica per
aquest Ajuntament i l’aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona, d’acord amb l’establert en l’article 48 del TRLUC.
3er. Mitjançant providència d’aquesta Alcaldia de data 15 de maig de 2018 es va
requerir informe tècnic i informe jurídic al respecte, que hi consten a l’expedient, i
són favorables a l’atorgament de la llicència. Procedeix per tot això l’admissió a
tràmit de la sol·licitud.
4rt. Considerant allò disposat a l’article 48 del TRLUC i als articles 49 a 56 del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística (RPLU), sobre el procediment d’aprovació dels projectes
d’actuació urbanística.
De conformitat amb els antecedents exposats, i ateses les competències pròpies a favor
de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de
la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, sobre
avocació de competències delegades en òrgans no dependents jeràrquicament, i atesa la
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1er. Resulta exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per atorgar
llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable quan facin referència a algun dels
actes d’ús del sòl i d’implantació o reutilització d’obres regulats als articles 47.4 i
49.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLUC).

DECRET

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/05/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

Atès que:
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Atesos els informes favorables emesos pels serveis tècnics municipals i per la Secretaria
Municipal, que hi conten a l’expedient.

urgència en la tramitació de l’expedient de referència.
RESOLC:
PRIMER.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local en relació a aquest expedient, referenciat a la part expositiva.
SEGON.- Admetre a tràmit el projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no
urbanitzable, formulada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, consistent en l’estesa de
línia subterrània de mitja tensió per desplaçament de Lª 25kV, al terme municipal de
Banyeres del Penedès.
TERCER.- Sotmetre el projecte a exposició pública durant el termini d’un mes, mitjançant
edictes a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament, als efectes de la presentació de les al·legacions que poguessin
formular-se respecte d’allò sol·licitat.

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local en la primera
sessió que celebrin.
L’Alcalde

En dono fe
La secretària interventora tresorera accidental

Amadeu Benach i Miquel
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Agència Catalana de l’Aigua
Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
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QUART.- Sol·licitar els següents informes de les Administracions sectorials afectades:

