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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2021 
 
 

El dia 14 d’octubre de 2021, a les 11 hores i 30 minuts, es reuneix a l’auditori del 
Paranimf (recinte de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell, de Barcelona), en 
sessió plenària extraordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota 
la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), 
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident 
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), i amb les diputades i diputats que 
s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés 
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-
CP), Gemma Español i Cornet (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel 
Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero 
(ERC-AM), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Abigail Garrido i Tinta (PSC-CP), 
Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro 
Palma (PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), 
Aïda Llauradò i Álvarez (ECG), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno 
i Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Jesús Naharro i Rodríguez (PSC-CP), Laura 
Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Javier Silva Pérez 
(PSC-CP), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís 
Tejedor Fabregat (Cs) i Salvador Tovar Funes (Cs). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), Xavier 
García Albiol (PP) i Marc Serra i Solé (ECG) i la vicepresidenta quarta, senyora Núria 
Parlon Gil (PSC-CP) 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats, aquesta sessió de 
la Junta de Govern es realitza a l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, 
per raons sanitàries, de prevenció de la salut i de seguretat i garantia de distàncies 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

interpersonals de les persones que hi assisteixen, i de conformitat amb les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries competents per fer front al brot epidèmic de la 
pandèmia de la COVID-19. 
 
Hi assisteixen a la sessió plenària quaranta-dos diputats i diputades, dels cinquanta-u 
que de dret el constitueixen, en haver pres coneixement el Ple, en sessió de 29 de 
juliol de 2021, de la renúncia a la seva condició de diputat del senyor Rubèn Arenas i 
García i de la pèrdua de la condició de diputat del senyor Joan Subirats i Humet i en 
sessió de 30 de setembre de 2021, de la renúncia a la seva condició de diputats i 
diputada, respectivament, dels senyors Oscar Sierra Gaona i Alfredo Vega López i de 
la senyora Lluïsa Melgares i Aguirre. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) Constata l’existència del quòrum previst a 
l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 
de 21 d’abril, i obre la sessió i s’entra a l’examen de l’únic assumpte inclòs a l’Ordre 
del Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:  
 

HASH del video:”+3SVAIII2L/m7DNf/Ah2h+Epws61VgUp70AzHwMx/+U=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021101401?ts=35 

 
DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ presentada pel grup polític Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, “per 
al rebuig als projectes de línia elèctrica aèria de molt alta tensió.” 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora, una part de les esmenes presentades pel 
Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, acceptades 
pel Grup proposant de la moció. 
 
“Aquest estiu hem vist com s’han publicat al BOE diversos processos d’informació 
pública per aprovar les conegudes línies aèries elèctriques de molt alta tensió (MAT), 
aquesta publicació d’informació pública del projecte no és el primer pas, sinó que cal 
abans tot un treball de redacció i avaluació fet amb el màxim rigor possible. Aquesta 
publicació al BOE, deixa amb molt poc marge de maniobra a les administracions 
afectades, que veuen limitada la seva participació durant el procés d’al·legacions; un 
tràmit administratiu del procés, en el qual ja no és discuteix si cal o no el projecte, com 
serà i per on ha d’implementar-se, sinó que directament s’al·lega un projecte ben 
definit, és a dir, comencem la casa per la teulada. Aquest és un model de treball que 
demostra molt poca transparència per part del ministeri respecte dels municipis 
afectats sobre la implementació de les MAT; unes infraestructures d’un gran impacte 
en el territori dels municipis per on passa, i cal tenir-los presents en el debat des de 
l’inici de la redacció del projecte, així doncs, parlem d’efectuar una veritable 
planificació consensuada amb els territoris afectats, i deixar de projectar només tenint 
en compte el punt inicial i el final del recorregut d’aquestes MAT. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021101401?ts=35
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Un fet que cal considerar cabdal, és la seva titularitat, en aquest cas parlem de 
projectes de titularitat privada. Aquests han concebut i realitzat el projecte només amb 
un objectiu, el benefici econòmic, i per tant han maximitzat els esforços de rendibilitat 
econòmica i han minimitzat els ambientals i socials, fet que perverteix l’esperit de les 
directives europees i dels mateixos Objectius de Desenvolupament Sostenible que ens 
marca l’Agenda 2030  de l’ONU. 
 
No podem acceptar la destrucció del nostre territori per maximitzar els interessos 
econòmics de les empreses privades d’aquests projectes, exigim una veritable 
planificació, on tots els municipis afectats puguin exercir els seus drets. 
 
Si un projecte de MAT, tot i el seu origen renovable de l’energia produïda, s’empara en 
un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, estem donant 
continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el 
cost de l’energia. Aquest fet és cabdal, per poder abordar definitivament el canvi de 
model de distribució de l’energia. Quan es tracta d’un projecte de producció d’energia 
que en origen està  allunyada dels centres de consum, es generen emissions i un gran 
impacte paisatgístic amb el seu transport que, en cap cas, dona resposta als reptes 
globals que enfronta el planeta contra el canvi climàtic ni als principis que promou 
l’Agenda 2030. 
 
Cal tenir present i valorar degudament les diferents alternatives del projecte, no podem 
acceptar només la valoració econòmica i obviar l’ambiental i social. Cal prioritzar els 
traçats d’infraestructures ja existents al territori, i valorar el soterrament de les línies, 
per això considerem de forma prioritària la utilització d’espais antropitzats, amb 
l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el territori, el paisatge i el medi natural. Alhora 
és fonamental que el projecte de distribució energètica compti necessàriament amb la 
participació del territori. No es pot redactar d’esquenes al territori i ser notificat un cop 
el projecte ja està redactat i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat. La llei del sector 
elèctric també fa esment a la necessitat de transparència en la planificació del 
transport de l’energia. 
 
La possibilitats d’una possible venta de les concessions d’ús de la MAT per part d’una 
titularitat privada de la línia, pot desencadenar en un escenari no desitjat de 
competència entre diversos grups privats, fet que representarà un impacte molt elevat 
pel territori, amb multitud de línies de diferent titularitat per connectar els mateixos 
àmbits, sense cap més lògica que els interessos privats de corporacions que 
únicament contemplen com a objectiu els guanys econòmics, prioritzant-los per sobre 
de qualsevol altra consideració social, ambiental o de mínima sostenibilitat, i que 
tindrien greus efectes i externalitats negatives sobre la nostra pagesia, el paisatge i el 
medi natural. 
 
Així doncs, cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a  
les àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris, 
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que produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost en el 
transport. 
 
En aquest sentit, les línies MAT són projectes amb impactes en el paisatge, en el 
territori i la ciutadania, i en les activitats econòmiques tradicionals i els espais naturals i 
estratègics del territori català. L’impuls de les energies renovables no es pot fer 
d’esquena al territori i encara menys no tenir en compte els valors paisatgístics 
descrits ens els diferents 
 
Per tot l’exposat, proposem l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de les línies aèries 
elèctriques de molt alta tensió (MAT) que es projecten per la demarcació de Barcelona 
i la resta del país. 
 
SEGON.- Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquests 
projectes de MAT 
 
TERCER.- Presentar al·legacions als projectes de línies elèctriques de molt alta tensió 
que es projectin a la demarcació com a Diputació de Barcelona en cas de no haver-hi 
un procés de consens amb el territori previ 
 
QUART.- Continuar impulsant i participant de l'estratègia conjunta i coordinada 
d’oposició a la construcció d’aquestes línies aèries elèctriques de molt alta tensió, 
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. 
 
CINQUÈ.- Demanar al govern espanyol la retirada d’aquests projectes i instar els 
governs de l’estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya a l’elaboració d’una 
estratègia coordinada amb el territori que permeti fer-ne partícip als diferents agents 
afectats. 
 
SISÈ.- Instar el govern espanyol la creació d’una estratègia sobre renovables que 
estableixi un acord entre tots els territoris i agents afectats i protegeixi les zones d’alt 
valor agrícola i forestal, tot donant veu al territori especialment en els grans projectes 
tant de producció com de distribució. 
 
SETÈ.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a seguir impulsant mesures 
encaminades a assolir els objectius d’emissions per a 2030, amb l’aprovació del nou 
decret de renovables, que ha de permetre agilitzar-ne la instal·lació, de manera 
ordenada i coordinada amb el territori. 
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VUITÈ.- Demanar a les Administracions Públiques 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. 
 
NOVÈ.- Reiterar el compromís de la Diputació de Barcelona amb la transició 
energètica i el compromís, tal com estableixen els objectius de l’Agenda 2030 de 
l’ONU, per un territori neutre en emissions el 2050.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Guiteras, per defensar la Moció, el portaveu del Grup Partit Popular, 
senyor Gracia, el portaveu adjunt del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tejedor, la portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó, el 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, senyor Pons, la 
portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, 
senyora Díaz, la presidenta, senyora Marín i, novament, el senyor Guiteras. El debat 
es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”+3SVAIII2L/m7DNf/Ah2h+Epws61VgUp70AzHwMx/+U=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021101401?ts=69 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (12), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7) i En Comú Guanyem (3) i l’abstenció 
dels Grups Polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (1), sent el 
resultat definitiu de 37 vots a favor i 5 abstencions. 
 
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la sessió 
plenària, identificat com: 

 
Nom: Pleno.MP4  
Hash Code: +3SVAIII2L/m7DNf/Ah2h+Epws61VgUp70AzHwMx/+U= 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 12 hores i 5 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta 
i per la secretària que en dona fe. 
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