
ISABEL BOBET VILADOT, secretària de l’Ajuntament de Roda de Berà,

CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 27 de setembre 
de 2018, va adoptar, per majoria dels membres assistents, amb 11 vots a favor (sis de l’equip de 
govern, dos vots del grup municipal PP-UPR ,dos vots del grup municipal de C’s i un del grup 
municipal  ICV-EUiA-E )  i  2  vots  en  contra del  grup  municipal  PSC-CP,  la  següent  proposta 
d’acord:

1.  En  data  12  de  febrer  de  2018  i  E-RC-1166,  el  Sr.  Jordi  Fernández  Muñoz  del  despatx 
d’Arquitectura i Urbanisme S.L.P, en representació de l’empresa ECOPET EUROPA SL presenta 
a aquest  Ajuntament  la proposta de modificació  puntual  del  planejament referida a la Unitat  
d’actuació núm. 28 de Roda de Berà. 

2. En data 9 d’abril  de 2018, s’analitza el document indicat, i  s’emet informe conjunt a nivell 
Tècnic i jurídic per part del Tècnics municipals de l’Ajuntament, que conclou que: 
“Vist que el contingut de la modificació presenta les deficiències apuntades en el cos del present 
informe,  s’hauria  de  requerir  a  l’interessat  perquè  les  esmeni,  acordant  la  suspensió  del 
procediment pel temps que s’estableixi entre la notificació del requeriment i l’efectiu compliment 
pel destinatari.”

3. En data 13 d’abril, mitjançant decret de l’alcaldia 2018-0594 de data 11 d’abril de 2018, es 
notifica a l’interessat  les deficiències a esmenar en la proposta presentada de la modificació 
puntual del planejament referida a la Unitat d’actuació núm. 28.

4. En data 18 de maig de 2018, ECOPET EUROPA SL, presenta sol·licitud per ampliar el termini 
per  la  presentació  de  documentació  per  l’esmena  de  deficiències  i  mitjançant  el  decret  de 
l’alcaldia 2018-0840 de data 17 de maig de 2018, es concedeix una ampliació de 15 dies a 
comptar des de la notificació de la resolució. 

5. En data 15 de juny de 2018 el Sr. Jordi Fernàndez Muñoz, en representació de ECOPET 
EUROPA SL, presenta el nou document que ha de substituir al presentat anteriorment amb la 
incorporació de l’esmena de les deficiències detectades a l’informe Tècnic de data 9 d’abril de 
2018.

6. En data 20 de juliol de 2018, s’emet el segon informe conjunt a nivell Tècnic i jurídic per part  
dels Tècnics municipals de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, de valoració del darrer document 
aportat, concloent que s’han d’esmenar els següents punts:

“1.En el document s'hauria de sol·licitar que l' Ajuntament assumeixi la iniciativa, identificant el 
promotor de la modificació. 

2. El document ha d'incorporar l'estructura actual de la propietat. 

3. Respecte a la justificació de la viabilitat econòmica, caldria que es comparés:

- La implantació de l'ús en el marc del planejament vigent en la nau existent més l'amplicació que 
admet la normativa urbanística vigent.

-La implantació  de l'ús  en  el  marc de la proposta de modificació  de  planejament  en la nau 
existent més l'ampliació que admetrà el planejament modificat. 



4. Respecte a la part de sòl a qualificar com a serveis tècnics, especificar que caldrà mantenir 
l'accés a les finques particulars. 

5. Respecte a l'àmbit, el document haurà de diferencia i identificar (de forma escrita i gràfica):

◦L'àmbit de la modificació, que també és el del nou PAU (7628,87).

◦L'àmbit de la unitat d'actuació actual (7.602,90). 

En els plànols s'haurien d'identificar clarament els dos àmbits de forma super-posada.”

7.  Mitjançant  Decret  d’Alcaldia 1427/2018 de data 23 de juliol  es fa un nou requeriment als 
interessats  als  efectes  que  esmenin  les  deficiències  detectades  a  l’Informe  Técnico  -jurídic 
subscrit el dia 20 de juliol de 2018.

8. S’aporta la nova documentació en data 25 de juliol de 2018 per part del Sr. Jordi Fernàndez  
Muñoz,  en  representació  de  ECOPET  EUROPA  SL,  manifestant  que  s’han  rectificat  les 
deficiències detectades a l’informe de data 20 de juliol de 2018.

9. Consta a l’expedient informe favorable de l’Arquitecte municipal de data 6 de setembre de 
2018.

10. S’incorpora a l’expedient informe jurídic de data 6 de setembre de 2018.

FONAMENTS DE DRET

-Arts. 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’ agost.

-Arts. 22 , 23 , 64 a 76 y 99 a 118 del Reglament de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-Disposició Addicional vuitena, apartat 6.e) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat

-Art. 6.1 d) de la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental.

-arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim  
local, aquest últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
Mesures per a la modernització del govern local.

-Normativa sectorial que sigui d’aplicació.

Vist l’Informe jurídic previ de data 6 de setembre emès per la Tècnica d’Urbanisme i conformat 
per la Secretaria municipal que s’incorpora a l’expedient, d’anàlisi del document de la modificació 
i relatiu a la legalitat aplicable i al procediment a seguir per la tramitació de la modificació puntual 
de planejament.

Entenent que els OBJECTIUS de la modificació versen en els següents punts:

“La modificació puntual planteja una nova delimitació de l’àmbit, respecte la definida en el PG 
vigent i la nova ordenació del mateix als efectes de possibilitar la implantació d’un nou model  



industrial  al  municipi,  sent  aquest  un objectiu que pot  incidir  directament  en l’interès general 
envers la dinamització de l’economia i la generació de llocs de treball. A aquests efectes, es 
preveuen les següents rectificacions:

La nova ordenació comporta una nova zonificació tant del sòl amb aprofitament urbanístic com 
del sòl destinat a viari. Concretament es proposa: 

-L’eliminació  del  carrer  previst  pel  planejament  actual  en  sentit  nord-sud,  sent  que  les 
característiques del mateix responien a la implantació d’un model industrial que no s’adapta amb 
el model actual.

-Creació d’una rotonda com a “cul de sac” del carrer perpendicular a la carretera TV-2041, com a 
solució a la mobilitat que es requereix per al nou model industrial.
-Qualificació d’una franja de serveis tècnics- Clau B- per poder respondre a les necessitats del  
model industrial a implantar, sent aquesta una qualificació compatible amb el sòl urbà.

2.Establir una nova qualificació amb una clau industrial específica en sòl urbà - CLAU 4B- , que 
en tot  cas no comportarà un increment de la intensitat de l’ús, sinó que a més de mantenir 
l’edificabilitat existent, incorpora diverses limitacions, com són:

- Indivisibilitat de la finca.

- Prohibició de divisió horitzontal.

-Garantir una servitud de pas en sentit nord-sud com accés als camps de conreu que colinden 
amb el polígon d’actuació 28”

Per  tot  això,  proposo que el  Ple  de l’Ajuntament,  previ  dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme i Serveis, adopti el següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual del planejament referida a la 
Unitat  d’actuació  núm.  28,  presentada  a  instància  de  part,  assumint-la  per  part  d’aquesta 
Corporació amb la justificació dels interessos públics i privats concurrents que s’indiquen:

-Implantació  d’un  nou  model  industrial  al  municipi,  sent  aquest  un  objectiu  que  pot  incidir 
directament en l’interès general envers la dinamització de l’economia i la generació de llocs de 
treball.

-Es busca l’equilibri de l’àmbit, procurant que les càrregues imposades a l’àmbit puguin garantir l’ 
interès pel seu desenvolupament. Se suprimeix un viari excessiu que comportava la inviabilitat 
econòmica del polígon d’actuació segons es fa constar al document d’avaluació econòmica que 
s’integra  al  projecte  de  modificació,  permetent-se  així  que  puguin  existir  agents  econòmics 
interessats en el desenvolupament del mateix. 

-Aquest decrement de la superfície de viari , comportarà que l’Ajuntament hagi d’assumir menys 
despesa destinada al manteniment del domini públic, sense perjudici de garantir la mobilitat de 
l’àmbit i l’accés dels propietaris a les finques colindants al polígon d’actuació. En els mateixos 
termes el document analitza la repercussió municipal a nivell de sostenibilitat econòmica. 

-A nivell urbanístic, possibilitar el desenvolupament de l’àmbit comporta la rectificació d’un estat 
que perjudicava l’entorn, com era una nau en ruïna econòmica i una zona sense urbanitzar amb 
el consegüent impacte paisatgístic. 



SEGON.  Sotmetre el present  acord i  la proposta de modificació puntual  a informació pública 
durant el termini d’un mes, per tal que les persones afectades puguin presentar les al·legacions  
que  tinguin  per  convenients,  tot  procedint  a  la  publicació  dels  corresponents  edictes  de 
convocatòria de la informació pública, en el termini de deu dies, des de l’acord d’aprovació inicial,  
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a un dels diaris de més circulació de la província, al  
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seu electrònica municipal. L’esmentada documentació 
podrà examinar-se dins l’horari  d’atenció al públic ( de 9:00 a 14:00) a la Casa Consistorial- 
Departament d’Urbanisme.

TERCER.  Sol·licitar  els  informes  dels  organismes  afectats  per  raó  de  llurs  competències 
sectorials, per tal que els puguin emetre en el termini d’un mes.

QUART.  Atorgar  audiència,  simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  als  Ajuntaments, 
l’àmbit territorial dels quals confini amb el terme municipal de Roda de Berà, de conformitat amb 
el que es preveu a l’art. 85.7 del TRLU. 

CINQUÈ.  Suspendre  pel  termini  d’  UN  (1)  ANY la  tramitació  de  plans  urbanístics  derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament 
de  llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d’edificació  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  indicats  en  el  document  tècnic  de  la 
“Modificació  Puntal”  en  què  les  noves  determinacions  comportin  una  modificació  del  règim 
urbanístic. 

Atenent l’abast  de la modificació,  acordar que aquesta suspensió no afecta a comunicacions 
d'obres que tinguin per objecte la conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions 
existents.

En tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeix amb l’entrada en vigor de l’instrument 
de planejament. 

SISÈ. Fer constar que contra l’acord CINQUÈ, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
qualificat,  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Contra  la  resta  d’acords,  per  tractar-se  d’actes  administratius  de  tràmit  no  qualificats,  no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta, 
segons  preveu  l’article  206  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  expedeixo  el  present 
certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al  
marge.

Ho certifica la secretària amb el vist i plau de l’alcalde.
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