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AJUntAment de riPOll

Anunci d’informació pública de la modificació puntual número 8 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, sector del Pla de Millora 
Urbana 3.01 “El Pla”

En compliment de l’article 96 en relació amb els articles 84, 85, 103 i 
104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova  el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, es fa pública la resolució del Ple Municipal de Ripoll 
adoptada en sessió extraordinària celebrada el dia 5 de setembre 
de 2012, referent a la modificació puntual número 8 del Pla d’Or-
denació urbanística Municipal de Ripoll, sector del Pla de Millora 
urbana 3.01 “El Pla”, que es transcriu a continuació:

“1.1. aPROVaCIÓ INICIaL DE La MODIFICaCIÓ PuNTuaL 
NÚMERO 8 DEL PLa D’ORDENaCIÓ uRBaNÍSTICa MuNICI-
PaL DE RIPOLL REFERENT aL SECTOR DEL PLa DE MILLORa 
uRBaNa 3.01 “EL PLa”.

DISPOSICIÓ
El Ple municipal resol:

1.1.1. aprovar inicialment la modificació puntual número 8 del Pla 
d’Ordenació urbanística Municipal de Ripoll, sector del Pla de Mi-
llora urbana 3.01 “El Pla”.

1.1.2. aprovar inicialment el conveni urbanístic entre l’ajuntament 
de Ripoll i la Preparación Textil, Sa, que s’integra en la documen-
tació de la modificació puntual número 8 del Pla d’Ordenació ur-
banística Municipal de Ripoll, sector del Pla de Millora urbana 3.01 
“El Pla”.

1.1.3. Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes, 
l’expedient de modificació puntual número 8 del Pla d’Ordenació 
urbanística Municipal de Ripoll, sector del Pla de Millora urbana 
3.01 “El Pla”, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels diaris de major difusió de la província i en la 
pàgina web de l’ajuntament de Ripoll, als efectes que puguin pre-
sentar les al·legacions, objeccions, suggeriments i/o reclamacions 
que considerin convenient.
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1.1.4. Disposar, en l’àmbit d’actuació de la modificació del Pla d’Or-
denació urbanística Municipal de Ripoll, la suspensió de projectes 
de gestió urbanística i d’urbanització, així com també la suspensió 
de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·-
lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, durant el 
termini d’un any.

1.1.5. Sol·licitar els informes preceptius en relació a la modificació 
puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Ripoll objec-
te d’aquesta resolució, als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials.

1.1.6. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcal-
de president, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia, a signar tots 
i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords 
anteriorment esmentats.”

Es sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest edicte al Butlle-
tí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya o al diari El Punt.

L’expedient romandrà per a ser consultat a l’Àrea de Serveis al Ter-
ritori i Sostenibilitat de l’ajuntament de Ripoll, situada a la Pl. de 
l’ajuntament, 3 (3a. planta), en horari d’atenció al públic de 8 a 14 
hores, i si s’escau presentar-hi les al·legacions, objeccions, suggeri-
ments i/o reclamacions que considerin convenients. Tanmateix es 
podrà consultar a la web municipal www.ripoll.cat.

Recursos procedents contra l’acte publicat
L’acte publicat és un acte de tràmit no definitiu en via administrati-
va, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que 
pugueu exercitar el què estimeu procedent, de conformitat amb el 
què disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Ripoll, 5 de setembre de 2012

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari


