
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Serveis Territorials a Barcelona 

 

A l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

 

C. d’Aragó, 244-248 

08007 - Barcelona 

 

En ........................, major d'edat, amb DNI núm. .............., amb domicili a Vilafranca del 

Penedès, 08720, carrer .........................., telèfons ....................., correu 

electrònic ..............., en nom i representació del Col·lectiu Bosc Verd, entitat inscrita en el 

Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 10.487, amb domicili a 

Vilafranca del Penedès, 08720, carrer Escorxador 19-21, correu electrònic 

boscverd@boscverd.org, EXPOSEM: 

 

 

1r. Que hem tingut coneixement per carta certificada, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Barcelona, de la comunicació de la sol·licitud per a l’emissió del document d’abast 

de l’estudi ambiental estratègic del Pla següent: 

 

- Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació de l’Agroparc Ametller 

Origen, als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons (OTAABA20160133 – 

URB 143-16). 

 

2n. Que la nostra entitat treballa per a la defensa i preservació del medi ambient, i per això, a 

través d'aquest escrit ens considerem interessats en aquest expedient, ja que creiem que ens 

afecten i afectaran les resolucions administratives que s'hagin pres i les que es prenguin en un 

futur (article 4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

Llei 39/2015, d’1 doctubre). 

 

3r. Que en aquest sentit ens empara la Directiva 2003/4/CE i Directiva 2003/35/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, relativa a la participació del públic i a l’accés del públic a la 

informació mediambiental, que estableix que les autoritats públiques estan obligades a posar a 

disposició la informació relativa al medi ambient a qualsevol persona física/jurídica o entitat que 

ho sol·liciti. 

 

4t. Que de la mateixa manera i segons l'article 40 de la Llei de Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques (LPACAP) sol·licitem que se'ns notifiqui l'estat actual del 

projecte, i se'ns trametin les resolucions preses i les que es derivin en un futur, amb els textos 

íntegres (article 53 de la LPACAP), així com se'ns faciliti tota la informació, en el cas de sol·licitar-

la, del projecte redactat per iniciativa de la societat “UNIPASMES, SL”. Actuant com a promotora 

de les finques incloses dins de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic per implantar l’Agroparc 

Ametller Origen. 

 

 

 

Per tot això exposat, SOL·LICITEM,      

 

Que tenint per presentat aquest escrit, sigui admès a tràmit, es tingui per part interessada a 

aquesta entitat i que tal com s’expressa, es procedeixi a trametre la informació sol·licitada sobre 

el projecte, ara i en el futur. 

 

 

Jordi Asensi i Gabriel 

Secretari 

Col·lectiu Bosc Verd 

Entitat adherida a EdC (Ecologistes de Catalunya) 

 

Vilafranca del Penedès, 21 de novembre de l´any 2016 


