
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUP AMENT 
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 
Número d'expedient: N197-2018-04 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  18/04/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  17:32 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Josep Puigdengolas Torres 

Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
Regidors/res Elena Amat i Serrano 

Concepció Lerma Ballo   
 
No hi assisteix 
Regidors/res Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano   
 
 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-03 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
 
 
 
 
 



TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Infraestructures 
 
002. Aprovació de la moció del Grup Municipal d’Esq uerra Republicana de Catalunya per 
instar Red Eléctrica de España que inclogui el desm antellament de la línia elèctrica 220Kv 
Begues-Sant Boi des del punt de suport 57 fins a la  subestació elèctrica Sant Boi durant el 
proper període d’inversions 2020-25 i a Endesa pel desmantellament de la subestació de 
Sant Boi 
Número d'expedient M265-2018- 
 
Atès que les millores del sistema elèctric previstes pel Pla Especial Urbanístic Autònom ja són una 
realitat i es donen les condicions adients que possibiliten el desballestament de la SE Sant Boi i de 
la línia elèctrica que travessa el nucli urbà. 
 
Atès que Red Eléctrica de España planifica les seves actuacions per períodes de 5 anys i que en el 
seu Pla 2014-19 s’incloïa l’ampliació del ramal elèctric fins la subestació del Gavarrot, però no el 
desballestament del ramal urbà ni de la central elèctrica que tenim a la nostra ciutat.  
 
Atès que la responsabilitat de desballestar una central elèctrica com la SE Sant Boi recau sobre 
l’empresa ENDESA. 
 
Atès que la voluntat dels veïns i veïnes de Sant Boi ha estat històricament la de traslladar la 
subestació elèctrica coneguda com “la Fecsa”, i també la línia d’alta tensió que passa per la trama 
urbana de diferents barris, i que fins i tot al febrer de 2003 l’Ajuntament va signar un conveni de 
col·laboració amb FECSA-ENDESA que preveia el desballestament de la subestació. 
 
Atès que el consens ciutadà és ampli i que es donen les condicions adients per fer realitat les 
reivindicacions i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels barris per on passa la línia 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple Municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer. L’Ajuntament de Sant Boi insta a Red Eléctrica de España a que inclogui en la seva 
planificació d’inversions a realitzar per al període 2020-25, el desmantellament del ramal d’alta 
tensió que va del punt número 57 fins a la subestació Sant Boi. 
 
Segon. L’Ajuntament de Sant Boi insta a Endesa que inclogui en la seva planificació el 
desmantellament o trasllat de la subestació de Sant Boi.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord a Red Eléctrica de España (REE), a Endesa, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Català de l’Energia. 
 
Quart. Donar difusió d’aquests acords als mitjans de comunicació públics locals (Viure Sant Boi, 
Ràdio Sant Boi, Web Municipal).  
 
La present moció la subscriu Jaume Sans i Margenet, regidor del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal  
 
 
 
 
 
 



--------------------------------- 
 
INTERVENCIONS.- El president de la comissió informativa dona la paraula al vocal representant 
del grup municipal d'ERC-AM que proposa la moció i una vegada detallat el contingut de la moció 
el president de la comissió informativa planteja la necessitat d'introduir esmenes en el redactat del 
punt segon ateses les possibles repercussions econòmiques per a l'Ajuntament i adverteix que en 
la resolució d'aquesta problemàtica es precisa d'una actuació conjunta amb els principals agents 
implicats -INCASOL, Ministeri d'Indústria i Generalitat de Catalunya-, també es suggereix alguna 
modificació puntual en l'apartat tercer de la moció. Es conclou proposant que durant el ple es 
debati la incorporació de les esmenes als efectes que, atenent l'anteriorment indicat, es pugui 
arribar a un redactat de la moció degudament consensuat entre els grups municipals. 
 
VOTACIÓ.- Amb l'abstenció dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i del PDeCAT(que representa 1 vot), i el vot a favor dels grups 
municipals d'ERC (que representa 3 vots), i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), es 
dictamina favorablement la moció. 
 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a l'entitat Fundació Vedruna 
Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament del projecte "Hort", a la convocatòria 2016 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a l'Escola Rafael Casanova 
per al desenvolupament del projecte "Conèixer les tècniques per mantenir un hort", convocatòria 
2015 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a l'Escola Benviure, per dur 
a terme el projecte "La bassa, estudi d'un ecosistema", convocatòria 2015 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a ....................., per dur a 
terme el programa de "Vigilància i manteniment de l'entorn natural", a la convocatòria 2015 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


