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 desembre de 2017 va adoptar, entre
d’altres, l’acord que es transcriu literalment i de forma íntegra a continuació:
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«..»
7.1.Modificació puntual número 21 del POUM de Ripoll polígon d’actuació PA 2.05 La Granja
Motivació
D'acord amb el PA 2.05 del POUM "La Granja", la parcel·la edificable resultant queda gravada per unes
afectacions que compliquen de manera important la seva viabilitat, de manera que l'existència d'una estació
transformadora elèctrica en la parcel·la edificable, l'afectació de la carretera N260a, i el pendent del terreny
que fan el sector inviable. L'objectiu d'aquesta modificació és corregir la qualificació urbanística de la zona on
es situa l'estació transformadora i alhora redefinir la ubicació actual de la parcel·la edificable per tal de
minorar les afectacions actuals i fer més viable qualsevol actuació futura que es pugui desenvolupar.
En data 13 de desembre de 2017 s'ha emès informe de serveis tècnics de caràcter favorable que consta en
l'expedient.
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.
La disposició transitòria vintena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya obliga a donar publicitat per mitjans telemàtica la convocatòria d'informació
pública en el procediment de planejament i gestió urbanística i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur
tramitació. Els edictes s'hauran d'enviar en el termini de deu dies, tal i com indica el propi TRLU en l'apartat
quart de l'article 85, indicant l'instrument o expedient sotmès a informació púbica, el termini d'exposició al
públic de la proposta de modificació, l'adreça i l'horari de l'oficina o dependència on es pot exercir el dret
d'informació i el mitjà telemàtic on es pot consultar. En aquest sentit, els articles 23.2 i 23.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, els municipis de més de
10.000 habitants, com és el cas del municipi de Ripoll, hauran de donar a conèixer per mitjans telemàtics la
convocatòria d'informació pública i la consulta del projecte per aquests mitjans. Així doncs, la documentació
exposada al públic haurà d'incloure un resum executiu de la delimitació dels àmbits en què l'ordenació
projectada altera la vigent; i els àmbits en què es suspengui l'ordenació o els procediments d'execució o
d'intervenció urbanística i la durada de la suspensió. A l'efecte, a tots els plànols i la resta de documents que
es sotmetin a informació pública, el secretari de l'entitat local estendrà la diligència oportuna en què faci
constar que aquests plànols i documents són aprovats inicialment.
Simultàniament a la informació pública és procedent la realització dels tràmits de sol·licituds d'informes que
sigui preceptius d'acord amb la normativa sectorial i no sigui exigibles amb caràcter previ a l'aprovació inicial
i que s'hagin d'emetre en el mateix termini que la informació pública.
Pel què afecta a la suspensió de tramitacions i llicències s'estarà a allò previst en els articles 73 i següents
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme en relació a
la suspensió de tramitacions i de llicències.
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
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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, i de conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal, s'emet la següent,
Disposició
El Ple municipal resol:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

7.1.1. Aprovar inicialment la modificació puntual número 21 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Ripoll, referent al Polígon d'Actuació 2.05 "La Granja"..
7.1.2. Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, 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.
7.1.3. 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.
7.1.4. 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.
7.1.5. 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.
«..»
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
L'Alcalde
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