AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

CERTIFICAT
GERARD SOLDEVILA FREIXA, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès).
CERTIFICO:Que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2018 va adoptar per majoria
absoluta, votant a favor 15 dels 17 membres que legalment formen el Ple, l’acord que es transcriu literalment
i de forma íntegra a continuació:
«..»
7.2. Deixar sense efecte la modificació puntual número 9 del POUM de Ripoll «Reserva del traçat de
la variant est de Ripoll (C17).
Motivació
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de juliol de 2014 va adoptar l’acord
de suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal número 9,
referent a la modificació de la reserva del traçat de la variant Est de Ripoll (C-17), promoguda i tramesa per
l’Ajuntament de Ripoll, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat que es compleixin les prescripcions
següents:
1)En referència als informes, s’haurà d’incorporar l’informe favorable de la Direcció General de Ferrocarriles
del Ministerio de Fomento i caldrà incorporar les prescripcions de la Direcció General de Carreteres de data
23 de maig de 2014.
Així mateix, s’haurà de sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar, si s’escau, les seves
prescripcions.
2)Pel què fa a la documentació presentada:
-S’hauran d’incorporar tots els plànols modificats de totes les sèries de plànols del volum VI del
POUM.
-S’hauran d’esmenar les denominacions de les sèries i dels volums de plànols del POUM per tal
que coincideixin exactament amb les denominacions utilitzades.
3) Respecte a la normativa, caldrà excloure l’apartat 2 “Plànols d’ordenació”.
Vist l’informe emès per la Direcció General de Ferrocarrils de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures,
transport i habitatge del Ministeri de Foment mitjançant el qual conclou que una vegada revisada la
documentació rebuda no es pot emetre informe sobre una modificació puntual de planejament per
contemplar una reserva de terreny per una variant de carreteres que afecta al ferrocarril, l’estudi informatiu
del qual no ha estat informat i a més consta d’un informe desfavorable d’ADIF.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Ple Municipal en virtut d’allò establert en
l’article 22.2.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya. Aquesta resolució haurà de ser aprovada per majoria absoluta tal i com estableix l’article
47.3.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 114.3.k) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya;
Disposició
El Ple municipal resol:
7.2.1.Deixar sense efecte l’expedient referent a l’aprovació de la modificació número 9 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Ripoll, referent a la reserva del traçat de la variant est de Ripoll, procedint a l’arxiu
del mateix
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7.2.2.Comunicar aquesta resolució a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona pel seu coneixement i a
l’efecte corresponent
7.2.3.Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal als efectes d’allò establert en l’article 8.5.c) del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
7.2.4. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde, il·lustríssim senyor Jordi Munell i
Garcia a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords.
«..»
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat a Ripoll per ordre i amb el vist-i-plau de l'alcalde president de
l'ajuntament de Ripoll, senyor Jordi Munell García, sense perjudici d’allò que resulti de l’aprovació definitiva
de l’acta.
Vist i plau,
El Secretari

Signatura: CN=TCAT P GERARD SOLDEVILA
FREIXA - DNI 43625973X,
SERIALNUMBER=43625973X, G=GERARD,
SN=SOLDEVILA FREIXA, T=Secretari,
OU=Administració general, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Ripoll, C=ES
Data: 02/03/2018 11:45:54

L'Alcalde

Signatura: CN=TCAT P JORDI MUNELL GARCIA
- DNI 43625796V, SERIALNUMBER=43625796V,
G=JORDI, SN=MUNELL GARCIA, T=Alcalde,
OU=Alcaldia, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Ripoll, C=ES
Data: 02/03/2018 13:38:55
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