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Acord d’aprovació si escau de l’Avanç d'una Modificació puntual del Pla general

Per majoria absoluta dels assistents. Votan en contra de la proposta els dos membres del PSCCP

Fets
Amb la voluntat d’estudiar i analitzar l’estructura del sòl no urbanitzable del municipi del
Montmell i la seva protecció, el Ple d’aquesta corporació, en la sessió celebrada el 24 de març
de 2021, va acordar una suspensió de tramitacions i de llicències en l’àmbit del sòl no
urbanitzable, amb la finalitat d’estudiar una modificació del planejament general que s’escaigui
en relació a la implantació de plantes d’energies alternatives i usos extractius.
L’arquitecte municipal ha redactat l’Avanç de Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana municipal per la delimitació dels àmbits per implantació de plantes d’energies
alternatives i usos extractius. El document explica els objectius i la necessitat de la modificació
puntual.
La senyora Marta Ricart Vilella, en representació de Tràmit Ambiental SCP, ha presentat i
redactat, per encàrrec de l’Ajuntament, el Document Inicial Estratègic (DIE) per a la tramitació
de la l’avaluació ambiental estratègica de la modificació puntual.

Fonaments de dret
La Modificació puntual del Pla general es desenvolupa en el marc del Text refós de la Llei d’
urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del
22 de febrer; el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol;
i el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig;
L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que
en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats
que s’hi detallen.
La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, determina les
modificacions de plans i programes que s’han de sotmetre a avaluació ambiental.
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La Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9
/2018, de 5 de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans,
programes i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient.
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La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6
/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica
continguda a la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, seran d’aplicació les prescripcions de
la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica.
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb tots
els plans i els programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la
Generalitat competent en matèria de medi ambient.
D’acord amb l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon al ple de la corporació la competència per
aprovar l’Avanç de la Modificació puntual del planejament general.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’Avanç de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del
Montmell per a la delimitació dels àmbits per implantació de plantes d’energies alternatives i
usos extractius i el seu Document Inicial Estratègic (DIE).
Segon.- Sotmetre l’Avanç de la Modificació puntual, juntament amb el Document Inicial
Estratègic, al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el diari El Punt-Avui i al tauler d’edictes i a la
seu electrònica municipals.
Tercer.- Trametre l’Avanç de la Modificació puntual i el Document Inicial Estratègic a l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès per
tal d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la normativa sectorial
d’avaluació ambiental, amb l’emissió del Document d’abast i de l’Informe territorial i urbanístic,
en el termini de 2 mesos.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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