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Na Sònia Durán Carrero, Secretària acctal, de l’Ajuntament d’Argençola 

 

CERTIFICO: 

 

Que al ple de la Corporació en sessió de data 10 de novembre de 2020, va 
prendre antre altres el següent acord que es transcriu del seu tenor literal:  

 

 

“1.-PROPOSTA D’ACORD DE LA SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I 
ATORGAMENTS RELATIUS A USOS I INSTAL·LACIONS DE 
PRODUCCIÓ D’ENERGIES  RENOVABLES ( EÒLICA I 
FOTOVOLTAICA). 

 

 

Vist que les normes de Planejament Urbanístic del municipi d’Argençola 
van ser aprovades definitivament per Resol.lució de Conseller de política 
Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya de data 
19/10/2010, i publicades al DOGC en data 21/05/2010. 

 

Atès que quan es va iniciar la tramitació de les Normes de Planejament 
Urbanístic, les instal·lacions de producció d’energies renovables ( eòlica i 
fotovoltaica ) no eren conegudes, ni s’havien implantat al nostre municipi ni 
en àrees pròximes, i per tant les NPU, no podien preveure, analitzar, ni 
planificar urbanísticament l’ordenació de dites instal·lacions en el municipi, 
ni prevenir possibles impactes negatius sobre el territori. 

 

Atès que l’Ajuntament d’Argençola pretén estudiar la reforma del 
planejament urbanístic municipal per a l’ordenació dels usos i instal.lacions 
de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica ) en sòl no 
urbanitzable  del terme municipal d’Argençola, partint de la base que 
actualment no existeixen aquests usos en la major part del terme 
municipal excepte en la part nord, fet que facilita l’ordenació sense 
condicionants preexistents. 
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Vista la documentació tècnica redactada per l’arquitecte Sr. Josep Colom 
Talló per la suspensió de tramitacions i atorgament en sòl no urbanitzable 
d’usos i instal·lacions de producció d’energies renovables ( eòlica i 
fotovoltaica) 

 

D’acord amb l’art. 73.1  i concordants DL 1/2010, del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, referit a la suspensió de tramitacions i de llicències. 

 

Per tot l’exposat , es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acordar  per un termini d’un any la suspensió i tramitació de 
plans urbanístics derivats de projectes i l’atorgament de llicències i/o 
autoritzacions d’edificacions, instal·lacions o ampliació relatius a activitats i 
usos de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) i les serves 
instal·lacions connexes establertes en¡ per la legislació sectorial. 

 

SEGON.- Incorporar al present acord i en forma d’annex la documentació 
gràfica i tècnica de delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió. 

 

TERCER.- La suspensió que es proposa en l’anterior acord afectarà a 
l’àmbit territorial  que correspon a tot el sòl no urbanitzable del municipi 
d’Argençola. 

 

QUART.- Queden exceptuades de la suspensió de llicències i 
autoritzacions les instal·lacions d’energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per 
a autoconsum. 

 

CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, a la pagina web de l’Ajuntament www.argencola.cat i en el 
taulell d’anuncis de l’ajuntament, en un diari d’àmbit provincial i en un diari 
d’àmbit comarcal. 
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SISÈ.- Determinar que la suspensió de tramitacions i llicències acordada 
entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP.” 

 
                                   

 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels cinc membres que  
composem la Corporació , aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 
La present certificació s’expedeix  amb el vist i plau del Sr. Gumersind Parcerisas 
Serra , Batlle d’Argençola a 10 de novembre de 2020, abans de ser aprova l’acta 
corresponent i a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació de 
conformitat amb l’establert a l’article 206 del Reglament d’Organització 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
 
 
 
 
 
 
 
             Vist i plau  
              El Batlle      La Secretària accal  
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