
AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Territori, Sostenibilitat i Empresa
Expedient: 06.01.01.2247 1/2018
Procediment: MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 23 DEL POUM DE RIPOLL. MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT
DE LA VARIANT EST DE RIPOLL (C-17)

CERTIFICAT

GERARD SOLDEVILA FREIXA, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès).

CERTIFICO:Que l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de data 30 d'agost de 2018 va adoptar per 14
vots a favor i 1 abstenció dels 17 membres que legalment formen el Ple, l’acord que es transcriu literalment i
de forma íntegra a continuació:

«..»
2.3. Aprovació provisional de la modificació puntual número 23 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Ripoll “Modificació de la reserva del traçat de la variant est de Ripoll (C17)”

Motivació
Antecedents
En data 27 de febrer de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Ripoll va aprovar, entre d’altres, els acords
següents:

«7.3.1. Aprovar inicialment la modificació puntual número 23 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Ripoll, referent a la modificació de la reserva del traçat de la variant Est de Ripoll.

7.3.2. Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de més
divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, al tauler
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Ripoll, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-la i
presentar durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

7.3.3. De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com
també de suspendre 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; en els àmbits afectats per aquesta
modificació puntual, pel termini d'un any o fins l'efectivitat del nou planejament d'aquesta modificació.

7.3.4. Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.

7.3.5.Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde 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».

En data 27 de febrer de 2018 es va aprovar inicialment la modificació, sotmetent-se l’expedient a informació
pública, mitjançant els anuncis següents:

Mitjà de comunicació Data
Diari de Girona 14/03/2018
Butlletí Oficial de la Província de Girona 26/03/2018
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 27/03/2018
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Per tal de donar compliment a la normativa urbanística es va publicar en el tauler d’anuncis de la Corporació
i a la pàgina web municipal (www.ripoll.cat).

En temps i en forma, el senyor Jordi Canadell Pineda va presentar escrit d’al·legacions a la modificació
puntual objecte d’aquest informe sobre la base, i en síntesi s’oposa a la modificació sobre la base de la
sol·licitud de recuperació de la classificació de sòl urbà que tenien els terrenys en el PGOU 1984, i alhora
sol·licita l’explicació de perquè s’incorpora un nou vial no previst en el POUM aprovat.

Simultàniament a la informació pública es va sol·licitar en data 12 d’abril de 2018 informe de mobilitat com a
organisme afectat a la modificació. En data d’emissió d’aquest informe no consta la seva presentació.

Consta informe emès per l’arquitecte municipal.

Fonaments de dret
Primer. La justificació d'aquesta modificació ve derivada de la necessitat de complir i ajustar les
determinacions del POUM de Ripoll als mateixos principis i objectius que el Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines (PTPCG) propugna. En aquest sentit, es proposa la transcripció de la previsió de
l'Estudi informatiu del traçat de la variant Est de Ripoll EI-VG-05016, al POUM de Ripoll, tal i com és recollit
pel PTPCG, com a xarxa viària de connectivitat física que ha de permetre el funcionament integral de l'espai
territorial.

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic està subjecta a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin
reglamentàriament i les particularitats previstes en l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Segon.Pel què afecta a l’al·legació presentada pel senyor Jordi Canadell Pineda la mateixa no pot prosperar
atès que la modificació proposada té com a objectiu la previsió de la futura variant est de la C17, que
actualment és contemplada al POUM vigent, a la previsió definitiva que el PTPGC, i res té a veure aquesta
modificació amb les pretensions de l’al·legant (eliminació rotonda, nou vial, i recuperació sòl urbà «sic»). La
modificació preveu que la reserva contemplada en el POUM 2008 pel què afecta a la variant est de Ripoll,
s’adeqüi a les previsions del PTPCG, com a xarxa viària de connectivitat física que ha de permetre el
funcionament integral de l’espai territorial, així com també aquest ajust ha de permetre el desenvolupament i
la reordenació de parts del sòl que actualment resten supeditats a l’afectació de la reserva del sòl pel traçat
que es pretén modificar, si bé aquest últim extrem no és objecte d’aquesta modificació puntual.

Aquesta modificació, tal i com ja s’ha dit, té per objectiu modificar la reserva del traçat de la variant d’acord
amb la previsió de l’estudi Informatiu EI-VG-05016, estudi aprovat en posterioritat a l’aprovació del POUM
2008. El vial que fa referència el recurrent és la previsió que realitza l’estudi esmentat i per tant no és un vial
que apareix del no res. De la mateixa manera que s’ha modificat el traçat previst en el POUM de la variant
est de la C-17 sobre la base d’allò contemplat en l’estudi informatiu, és obvi que s’ha de preveure el vial de la
mateixa forma que el preveu el citat estudi.

En conseqüència les al·legacions realitzades per part del senyor Canadell han de ser desestimades.

Tercer. Pel què fa a la tramitació administrativa de l’expedient s’observa que s’ha donat compliment als
períodes d’informació pública preceptiva per tal de que l’expedient pugui ésser aprovat provisionalment, i
consta en l’expedient certificat emès pel secretari municipal en relació a les al·legacions presentades.

En quan als informes dels organismes afectats sobre la base de l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme es fa constar de forma expressa que només
consta la petició d’informe a l’organisme competent en matèria de mobilitat. Al respecte cal fer la observació
que malgrat haver sol·licitat l’informe de mobilitat en data 12 d’abril de 2018, aquest no ha estat emès, i per
tant no consta a l’expedient.
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L’article 14 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Carreteres, disposa que els instruments de planejament urbanístic s’han d’enviar, una vegada aprovats
inicialment, a la direcció general competent en matèria de carreteres, pe tal que que pugui informar sobre les
qüestions de la seva competència. Així mateix exposa que el règim jurídic aplicable a aquests informes  és
el que es troba regulat a la normativa urbanística per les administracions sectorials que han d’informar sobre
els instruments de planejament, si bé el termini per emetre’ls no pot ser en cap cas de duració inferior a un
mes.

Quart. La competència per a l'aprovació d'aquesta resolució correspondrà al Ple Municipal d'acord amb
l’article 22.2.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, mitjançant l'acord favorable de la majoria absoluta dels membres que de dret formen el
plenari, tal i com s'estableix a l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i l'article 114 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.

Per tot això, s'emet la següent,

Disposició
El Ple municipal resol:

2.3.1. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel senyor Jordi Canadell Pineda sobre la base
de l’expedient tramitat i dels fets i fonaments de dret d’aquesta resolució.

2.3.2. Aprovar provisionalment la modificació puntual número 23 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Ripoll, referent a la modificació de la reserva del traçat de la variant Est de Ripoll.

2.3.3. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona l’expedient degudament diligenciat als
efectes que es procedeixi a emetre el corresponent informe proposta per a la seva aprovació definitiva i
posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la seva executivitat.

2.3.4.Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde 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.
«..»

I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat a Ripoll per ordre i amb el vist-i-plau de l'alcaldessa
accidental de l'ajuntament de Ripoll, senyora Maria Dolors Vilalta Fossas, sense perjudici d’allò que resulti de
l’aprovació definitiva de l’acta.
        Vist i plau,
El Secretari       L'Alcaldessa accidental
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