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Exposo: 
Que he tingut coneixement de la publicació al DOGC Núm. 5920  del 14 de juliol de 2011 de 
l’anunci d’informació pública complementaria del parc eòlic Els Pesells, al terme municipal 
d'Horta de Sant Joan (exp. núm. I612/031/03), i formulo les següents AL·LEGACIONS, 

PRIMERA.- Irregularitats en la tramitació. Aquest projecte no  disposa de llicència 
ambiental ni de l'aprovació del projecte executiu. ORTA EÒLICA,SL demana la declaració 
d'utilitat pública del Parc eòlic dels Pesells, aprofitant la sol·licitud que va fer el 2009 en base a 
un projecte del 2006 que no te res a veure amb el projecte actual. S'han produït canvis 
importants d'ubicació i reducció d'aerogeneradors que s'haurien de sotmetre als respectius 
períodes d'informació i les conseqüents aprovacions si fos el cas.  

SEGONA.- La declaració d’utilitat pública del parc eòlic Els Pesells, a Horta de Sant Joan, 
s’oposa a la voluntat del poble d’Horta , expressada a la consulta popular realitzada pel propi 
Ajuntament el 16 de març  de 2008, on pràcticament el 80% de la població es va mostrar 
contraria a la construcció del parc eòlic del Pesells. El propi Ajuntament s'oposa a la 
construcció d'aquesta central com ho demostra l'informe desfavorable que va emetre el 2010 
i que consta a l'expedient del projecte. ( Per l'afectació a l'economia i llocs de treball ) 

TERCERA.- No es pot declarar d’utilitat pública una  instal·lació que està pendent del que 
resolgui el tribunal Superior de justícia de Catalu nya respecte al contenciós 
administratiu que va interposar el propi Ajuntament  per ser un projecte incompatible amb 
les Normes Subsidiàries Municipals i no tenir en compte el Pla Territorial parcial de les Terres 
de l'Ebre on es constata que la zona dels Pesells s’inclou entre els principals eixos de connexió 
biològica,Connexió Ports-serres prelitorals.  

QUARTA.- L'administració te l'obligació de fer prev aldre la preservació del medi ambient 
a l'interès públic que sol·liciti una empresa priva da. Sobretot quan l'esmentada instal·lació 
vulnera la Directiva Europea d'Habitats al ometre en el seu EIA i la DIA la presencia de 
quiròpters (especie protegida) i no compleix amb el requeriment que fa la ponència ambiental 
de 26/04/05 de fer un radioseguiment durant un any d'una parella d'àliga cuabarrada (també 
protegida per la directiva europea d'habitats) i que en cap moment avalua l'impacte de la central 
esmentada en el seu conjunt amb la resta de parcs projectats a la zona. 

CINQUÈNA.- No està justificada la declaració d’util itat pública d’una instal·lació que 
respon als interessos d’una empresa privada que vul nera el dret de propietat dels 
afectats, protegit per la constitució, sense ni tan  sols justificar la necessitat de fer-ho. 

És per tot el que ha estat exposat que SOL·LICITO, 

Que es tingui per presentat aquest escrit, i NO ES DECLARI D’UTILITAT PÚBLICA LA 
CENTRAL EÒLICA DELS PESELLS A HORTA DE SANT JOAN.                         

 Signatura:  

                                                                               Horta de Sant Joan, 16 d'agost de 2011 


