Joan Baptiste Miró Raduà, Secretari de l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre,
comarca de la Ribera d’Ebre.
CERTIFICO:
Que el Ple d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de
setembre de 2017, va prendre l’acord que es transcriu literalment a
continuació, a reserva de la redacció de l’aprovació de l’acta:
“6.- APROVACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS
REFERENT A LA REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.
El planejament urbanístic general d’aquest municipi es regula per les vigents Normes
Subsidiàries i de planejament de Riba-roja d’Ebre, aprovades per la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona. Amb data 08 de juliol de 2005 en data 07 de maig de
1997, i publicat el Text Refós al DOGC núm. 4468 de data 13 de setembre de 2005.
L’arquitecta Rosa Maria Poyo Perelló ha presentat a l’Ajuntament el document
“Avaluació ambiental estratègica ordinària: Document inicial”, com un avanç de la
modificació puntual de les NNSS de Riba-roja d’Ebre.
El dos grans objectius d’aquesta modificació puntual al sòl no urbanitzable són
l’adequació de la regulació del SNU a les directrius dels plans territorials vigents (PEIN i
PTPTE), i establir una regulació del SNU de protecció especial de manera que tingui la
consideració de “Normativa específica de l’espai a protegir”.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA AL PLE:
Primer.- Iniciar el procés de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament NNSS de Riba-roja d’Ebre, referent a la regulació del sòl no urbanitzable.
Segon.- Aprovar l’avanç de la Modificació puntual de NNSS de Riba-roja d’Ebre,
referent a la regulació del sòl no urbanitzable redactat per l’arquitecta Rosa Maria
Poyo Perelló, que té per objecte la regulació d’usos i el desenvolupament de les
actuacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable del terme municipal de Riba-roja
d’Ebre.

Tercer.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat l’avanç de la
Modificació puntual de les NNSS, junt amb el document inicial estratègic, als efectes
que l’òrgan competent en matèria d’urbanisme emeti el corresponent informe
urbanístic i territorial i que l’òrgan ambiental emeti el document d’abast en el que
determini l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris, objectius i principis
ambientals aplicables i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic
interessat.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tota la documentació que
sigui escaient en aquest expedient.
Fer constar que contra aquests acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit
no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ ANTERIOR PROPOSTA D’ ACORD, S’
APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE
MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 5 VOTS A FAVOR i 3 VOTS EN CONTRA DEL
GRUP MUNICIPAPAL PROGRÉS PER RIBA-ROJA.”
I perquè així consti i assorteixi els efectes que procedeixin, s’expedeix la
present d’ordre i amb el vist i plau de l’alcalde Sr. Antonio Suárez Franquet.
Riba-roja d’Ebre, 22 de setembre de 2017.
Vist i plau
L’Alcalde,
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