INSTANCIA AJUNTAMENT DE SABADELL
Sabadell 15 de març de 2022.
En Joan Carles Sallas Puigdellívol amb DNI 33.893.939-N, com a representant d’Associació per a la
Defensa i Estudi de la Natura - ADENC amb NIF G-59.074.484 i membre de la federació Ecologistes de
Catalunya, i per altra banda la sra. Nohemí Zafra i Gálvez amb DNI 47.154.029-G, com a representant
del Moviment Veïnal del Sud amb NIF G-67.433.425, en representació de la plataforma d’entitats i
persones individuals contraris al Projecte privat SurfCity al Riu Ripoll a Sabadell.
EXPOSEM:
1. Davant el coneixement dels esdeveniments comunicats per part de l’Ajuntament de Sabadell a la
premsa local de la Creació d’un Equipament Privat en terreny Públic per a la realització d’un Centre
Comercial i Turístic destinat a Surf de 30.000m2sol i per una previsió de 40 anys, que està desvinculat
d’altres projectes de recuperació ambiental del Riu Ripoll.
2. Donat que en les taules participatives formals que estableix l’Ajuntament de Sabadell, TAULA DEL
RODAL i TAULA DE MOBILITAT, aquest projecte no s’ha presentat en cap moment l‘Ordre del Dia ni
cap Acta amb el compliment d’informació pública de cap d’aquestes taules participatives, de manera
que podria infringir les obligacions i en exercici dels drets reconeguts a la Llei 19/2014, del 29 de
desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el "Conveni Europeu
Internacional Aarhus que les administracions espanyoles han de complir.
Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca),
el 25 de junio de 1998.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-2528
3. Donat que considerem un abús que l’Ajuntament de Sabadell va demanar el suport com entitats
pels Fons Next Generation pel Riu Ripoll sense que s’expliqués aquest projecte i el seu impacte
ambiental i els efectes sobre la mobilitat que s’han amagat en el projecte.
4. Donat que no s’han avaluat les condicions d’impacte mediambiental i les condicions econòmiques
i patrimonials d’aquest Projecte, que poden representar per l’Ajuntament de Sabadell la situació de
venda patrimonial i d’afectació econòmica superior als 10Ml d’Euros, que resten immobilitzats per un
projecte de difícil viabilitat econòmica, amb el que comporta de responsabilitat patrimonial de les
administracions.
SOL-LICITEM:
1. Que aquesta activitat realitzi tots els seus tràmits legals que permeti la defensa ciutadana de la
inviabilitat i innecessarietat del projecte, en termes urbanístics i ambientals, econòmics i patrimonials
que afecten a l’Ajuntament de Sabadell i a la ciutadania de Sabadell
2. Que les entitats signants d’aquesta INSTANCIA se’ns consideri ENTITATS INTERESSADES a efectes
de tots els tràmits administratius vinculats a la finca que afecta aquest equipament, i a les finques que
afectin a infraestructures de Serveis, i nous accessos i aparcaments vinculats.
3. Que altres entitats i persones jurídiques constituïdes legalment i persones físiques es puguin afegir
al seguiment d’aquests expedients en la mateixa forma que ho sol·licitem en aquest escrit, en tant que
entitats i ciutadanes de Sabadell
Sabadell 15 de Març de 2022.
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