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Núm. 6767
AJUntAment de riPOLL 

Anunci d’aprovació inicial del projecte d’Estatuts i bases d’actuació de la 
Junta de Compensació del Sector 2.09 “La Rodona” 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 15 
de juliol de 2019, va adoptar els acords que es transcriuen a conti-
nuació:

“3.12. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ESTATUTS I BA-
SES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SEC-
TOR 2.09 “LA RODONA” DEL POUM DE RIPOLL.

Disposició
La Junta de Govern Local resol:

3.12.1. Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actua-
ció de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 
2.09 “La Rodona”, mitjançant el sistema d’actuació urbanística de 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica presentat pel 
100,00% dels propietaris de l’àmbit d’actuació.

3.12.2. Sotmetre a informació pública els Estatuts i les Bases de Com-
pensació pel termini d’un mes mitjançant edictes en el Butlletí Ofici-
al de la Província de Girona, en el tauler d’edictes municipal i en un 
diari de difusió provincial, als efectes de presentació d’al·legacions.

3.12.3. Concedir audiència a les persones propietàries de les finques 
afectades, pel termini d’un mes, als efectes que manifestin la seva 
decisió d’incorporar-se a la junta de compensació, així com la possi-
bilitat de comprometre la seva participació en l’execució en els ter-
mes establerts en l’article 136.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. En aquet cas 
hauran de constituir fiança en qualsevol de les formes admeses per 
la legislació de contractes del sector públic, per una quantia del 12% 
de les despeses estimades d’urbanització corresponents a la finca 
de la qual es tracti, d’acord amb la proporció de la seva superfície 
respecte a la del total del sector, i en els terminis establerts en els 
articles 171.3, 178.4 i 183.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

3.12.4. Informar a les persones propietàries de les finques dins del 
polígon d’actuació urbanística que no hagin formulat directament 
les bases i els estatuts objecte de la present resolució, podran incor-
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porar-se a la Junta de Compensació en qualsevol moment durant el 
procés d’aprovació de les Bases i Estatuts, d’acord amb allò establert 
en l’article 171.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

3.12.5. Informar a les persones propietàries que, d’acord amb l’arti-
cle 136.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, la manca d’incorpo-
ració a la junta de compensació i la no manifestació del compromís 
de participar en l’execució, comporta que les seves finques poden 
ser expropiades, o bé poden ser objecte de reparcel·lació. En aquest 
darrer cas, el projecte de reparcel·lació pot preveure l’adjudicació a 
la Junta de finques resultants fins a cobrir la quantia de les despeses 
d’urbanització imputables.

3.12.6. Disposar que durant el termini d’informació pública, els esta-
tuts i les bases es podran consultar a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Ripoll (www.ripoll.cat), en l’apartat de serveis (urbanisme, obres 
i serveis).

3.12.7. Notificar aquesta resolució als interessats fent avinent que 
aquest acte administratiu és un acte de tràmit que no posa fi a la via 
administrativa i per tant no pot ser impugnat separadament. Tan-
mateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altres 
recurs ajustat a dret.

3.12.8. 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 anteriors 
acords.

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 But-
lletí Oficial de la Província de Girona, i en un dels diaris de major 
difusió de la província.

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 
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què disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions publiques..

Ripoll, 13 d’agost de 2019 

Gerard Soldevila i Freixa 
Secretari 


