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Atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix la necessitat de
desenvolupar el Pla Especial del Riu Ripoll per tal de regular la zona qualificada amb clau 17,
Pla Especial del Riu Ripoll, codi 17.
Atès que en data 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va donar
conformitat a l’avanç del Pla Especial del Riu Ripoll i va acordar l’exposició pública
de 60 dies.

Atès que els equips redactors Jornet-Llop-Pastor, SLP
i Igremap, SLP
han
presentat el document de Pla Especial conjuntament amb l’Estudi Ambiental
Estratègic per a la seva aprovació inicial.

Joan Creus Oliveras

Atès que l’Estudi Ambiental Estratègic ha valorat la integració dels aspectes
ambientals en la proposta de Pla, fent esment de com s’han incorporat les
determinacions del Document d’Abast i com s’han tingut en compte el resultat de
les consultes i la informació publica de l’avanç.
Atès l’informe favorable tècnic i jurídic respecte al contingut i tramitació del Pla
Especial del Riu Ripoll presentat.
Atès allò que disposa l’article 85 del Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (TRLU) en quant a la tramitació de les
figures de planejament urbanístic derivat i el que disposa l’article 86 bis del TRLU
que regula el procediment d’avaluació ambiental dels instruments de planejament.
Atesos els articles 23, 90 a 91, i concordants del Reglament de la Llei d'Urbanisme
de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en tot el que no s'oposi
al que es disposa en el TRLU i especialment l’article 115 que regula el procediment
d’avaluació ambiental dels plans urbanístics.
Atesa la Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.b), c) i d) de la Llei 16/2015, de
21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist el projecte de Pla especial del
Riu Ripoll i l’informe tècnic i jurídic emès, de conformitat amb l'establert en article
85 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, en relació amb l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

Josep Colell Voltas

Signatura 1 de 2

17/05/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

20/05/2019 President J.G.L

Atès que el Pla especial urbanístic del riu Ripoll té per objecte l’establiment de les
determinacions i mesures necessàries per a l’adequada preservació, consolidació,
dinamització, foment i millora del Parc fluvial del riu Ripoll a Castellar del Vallès,
essent l’àmbit del Pla la totalitat dels sòls no urbanitzables qualificats com a riu
Ripoll al llarg del riu, des del límit amb el terme municipal de Sabadell i fins al Sot
del Guix, així com el torrent de Canyelles fins al límit del sòl urbà, amb una
superfície d’unes 194 ha.
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de les Bases del Règim Local, competència que ha estat delegada a la Junta de
Govern Local per decret de data 21 d’octubre de 2015.
La Junta de Govern Local
ACORDA:

20/05/2019 President J.G.L

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla especial del Riu Ripoll juntament amb l’Estudi
Ambiental Estratègic.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 45 dies,
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de major
difusió provincial, i s’exposarà en la seu electrònica de l’Ajuntament el document
íntegra del Pla especial, juntament amb l’Estudi Ambiental estratègic als efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions.
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències,
especialment l’informe del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona
l’informe d’impacte i integració paisatgística que ha d’emetre l’òrgan competent en
matèria de paisatge tal i com estableix l’art. 206.5 del POUM.

Joan Creus Oliveras

Signatura 2 de 2

QUART.- Efectuar les consultes que procedeixin d’acord amb el que es va establir
al Document d’Abast de l’Estudi Ambiental Estratègic.
CINQUÈ.- Concedir audiència als Ajuntaments confrontants.
VOTACIÓ:Favorable per Unanimitat.

Josep Colell Voltas

Signatura 1 de 2

17/05/2019 Secretari

Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari, amb el vistiplau del President de la Junta de Govern Local.
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