Al·legacions envers l’aprovació inicial de les clàusules administratives que regulen la concessió per
adjudicació directa de béns de domini públic per el projecte “Surfcity”

Ajuntament de Sabadell
Plaça de Sant Roc, 1
08201 Sabadell

Joan Carles Sallas i Puigdellívol, amb D.N.I 33893939N, com a president en nom i
representació de l’entitat Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), inscrita
amb el número 7.617 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i declarada
d’Utilitat Pública per ordre Ministerial de 8 de novembre de 1999 amb domicili a efectes de
notificacions al carrer Sant Isidre núm. 140 de Sabadell (Barcelona), CP 08208.

Assumpte: Al·legacions envers l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l’adjudicació directa de la concessió de domini públic per a l’ús
privatiu de la finca de propietat municipal situada al camí de Can Quadres Núm. 185-199,
amb la finalitat de destinar-la a la construcció i explotació d’un equipament esportiu per a
la pràctica de surf (EXP.PAT/2021/0158).

EXPOSA:
Que, segons consta a l’expedient administratiu, en data 29 de juliol de 2021, l’empresa Lunatica
Lodging S.L. va sol·licitar «La concessió de 2 parcel·les a la zona de Sant Oleguer, davant de la
pista coberta d'Atletisme de Catalunya, per a la construcció d'un equipament esportiu per a la
pràctica del surf». Es tracta de la finca segregada (Decret 4729/2022) propietat municipal situada
al camí de Can Quadres 185-199 (ref. cadastrals 7086009DF2978H i 7086008DF2978H), amb
una superfície registral de 28.088,81 m2, i part del bé registrat a l’inventari sota l’epígraf I2a/1.036
(camí de Can Quadres, 179 «Complex Sant Oleguer, Parc recreatiu Sabadell «La Bassa» i molí de
Sant Oleguer»)1.
Que, a partir d’això, diverses dependències municipals han anat emetent informes relatius al
projecte i a la possible concessió de les finques al·ludides. Entre ells, és possible enumerar:

1 Informe tècnic de data 18 de maig de 2022 del Tècnic Superior Arquitecte.
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Un informe d’oportunitat i descripció de condicionants de data 18 d'octubre de 2021
del Cap del Servei d’Obras d'Edificis i Béns Municipals.



Un informe urbanístic de data 26 d’octubre de 2021 del tècnic arquitecte de la Secció de
Planejament Urbanístic.



Un informe de data 3 de novembre de 2021 de la Cap de la Secció Tècnica d’Activitats.



Un informe de data 4 de novembre de 2021 del Cap del Servei d’Esports.



Un informe de data 8 de novembre de 2021 de la Cap del Servei de Transició
Energètica.



Un informe de data 10 de novembre de 2021 del Coordinador de cohesió territorial,
desenvolupament urbà, seguretat i civisme.



Un informe d’aclariment del tècnic arquitecte de la Secció de Planejament Urbanístic de
data 17 de novembre de 2021.



Un informe d’oportunitat de la Regidora de Patrimoni de data 21 de gener de 2022.



Un informe de data 1 de març de 2022 de la Cap del Servei de Cultura.

Que, en data 15 de març de 2022, l’ADENC i el Moviment Veïnal del Sud van presentar instància
a les finalitats que se'l consideri entitats interessades a efectes de tots els tràmits administratius
vinculats a aquesta tramitació.
Que, en data 21 de març de 2022, la Cap del Servei de Transició Energètica va emetre informe
tècnic complementari.
Que, per Decret 4729/2022, de 27 d’abril, es va segregar la finca que es vol concessionar.
Que, en data 18 de maig de 2022, l’arquitecte del Servei de Patrimoni va emetre informe
favorable a la proposta d’inici de concessió de domini.
Que, també en data 18 de maig de 2022, la responsable jurídica de l’expedient va informar
favorablement la proposta tècnica.
Que, en la mateixa data, l’alcaldessa va elevar a la Comissió Informativa una proposta de
dictamen amb els mateixos termes esmentats per el darrer informe i es dona a conèixer
l'esborrany del plec de clàusules administratives particulars.
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Que, en data 24 de maig de 2022, la Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
va dictaminar a favor de l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars.
Que, en data 25 de maig de 2022, el cap de programa de Projecció de la ciutat i turisme va emetre
informe.
Que, en data 31 de maig de 2022, l’òrgan interventor va emetre informe desfavorable
(IGAS/55/2022).
Que, arran d’això, es van emetre una sèrie d'informes aclaridors/complementaris:
 Informe de data 9 de juny de 2022 del Cap de Secció de Comerç i Consum.
 Informe de data 9 de juny de 2022 de l’arquitecte superior del Servei de Patrimoni.
 Informe de data 14 de juny de 2022 del Cap del Servei de Patrimoni.
 Informe jurídic de data 15 de juny de 2022.
Que, en el mes de juny de 2022, l’òrgan interventor va emetre un nou informe (IGAS/64/2022),
ara positiu, acceptant les modificacions proposades als informes complementaris.
Que, en data 4 de juliol de 2022, el ADENC va presentar instància demanant la retirada prèvia de
l’ordre del dia del ple de juliol per motius de falsa concurrència publica, per expedient totalment
viciat, per tramitació en període d’estiu, per manca d’estudis ambientals, de sostenibilitat i de
fauna, i per incompliment de la legislació urbanística, de patrimoni i de transparència i
participació dels actes administratius en matèria de medi ambient en no convocar el Protocol del
Rodal.
Que, en data 5 de juliol de 2022, el ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació directa de la concessió de domini públic.
Que, en data 29 de juliol de 2022, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
l'aprovació inicial per part del ple, atorgant un termini de 30 dies hàbils per a informació pública.
Que, davant les irregularitats d'aquest procés i de l'aprovació del Ple, es té per convenient
formular en temps i forma les següents:
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AL·LEGACIONS

Les presents al·legacions tenen per objecte valorar l’aprovació i el contingut del plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació directa de la concessió de domini públic
per a l’ús privatiu de la finca de propietat municipal situada al camí de Can Quadres Núm. 185199, amb la finalitat de destinar-la a la construcció i explotació del projecte anomenat «Surfcity»,
consistent en una instal·lació esportiva per l’entrenament de surfistes als voltants del complex
esportiu de Sant Oleguer i al vessant del Riu Ripoll. Així mateix, es fan al·legacions sobre la
legalitat del procediment que s'està duent a terme amb aquests fins.

PRIMERA.- Manca d’interès general per part del projecte que justifiqui l’aplicació de
l’article 137.4.c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques (LPAP)
Com és ben sabut, la concessió d'un bé demanial per a ús privatiu requereix, com a regla general,
un procediment de concurrència que asseguri imparcialitat i transparència. Només en casos
excepcionals, legalment establerts, es pot utilitzar l'adjudicació directa, prèvia justificació
suficient.
Com sorgeix dels fets referits prèviament, l'Ajuntament pretén dur a terme l'adjudicació directa de
la concessió dels terrenys en qüestió, emparant-se en la previsió de l'article 137.4.c) de la LPAP:
«4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos:
[...]
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio
público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en
los párrafos a) [personas del sector público] y b) [entidades sin ánimo de lucro]»

Com que la pràctica de surf difícilment pugui ser considerada un servei públic, l'Ajuntament
pretén justificar que la instal·lació d'aquesta piscina d'onades artificials implica, en els termes
transcrits, la «realització d'un fi d'interès general».
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El concepte d'interès general és un concepte jurídic indeterminat que requereix la seva
determinació per part de l'Administració. Tanmateix, aquesta determinació ha de ser proporcional
i raonable sent evident que no qualsevol activitat econòmica hi pot encaixar, ja que això
desvirtuaria la naturalesa excepcional del règim de concessió. En aquesta entesa, i per evitar caure
en una arbitrarietat, cal una justificació adequada i suficient.
De l'estudi de l'expedient administratiu es pot apreciar que la justificació atorgada es limita a
breus paràgrafs als informes del coordinador de l'Àrea de Cohesió territorial del 10 de novembre
de 2021 i de la regidora delegada de Patrimoni de data 21 de gener de 2022 que es transcriuen a
continuació. Diu el primer:
«La implantació d’aquesta nova instal·lació esportiva vindria doncs a complementar,
eixamplar i reforçar el complex esportiu existent... amb una nova modalitat de pràctica
esportiva d’aigua que alhora incorpora un nou caràcter de centralitat en tant que es tractaria
de l’única instal·lació d’aquestes característiques existent fins ara a Catalunya.
Així mateix, aquesta instal·lació contribuiria també a la consolidació i potenciació del conjunt
d’activitats esportives i lúdiques que es van desenvolupant al llarg dels marges del riu Ripoll,
reforçant així el caràcter divers d’aquest àmbit com a un espai d’alt interès ambiental,
paisatgístic, lúdic i esportiu.
Atesa la singularitat de la instal·lació posposada en quant a la seva destinació concreta i
també la seva relació amb el conjunt de les instal·lacions que configuren el complex esportiu
de Sant Oleguer.... concorren les condicions per tal que sigui considerada una instal·lació
d’interès general per al municipi....»

Diu la segona:
«El projecte d’instal·lació d’una piscina per a la pràctica del surf anomenada Sufcity està
adreçat a esportistes professionals, no professionals, famílies i població en general. Es
tractaría d’una instal·lació única en el territori de Catalunya, fet que suposaria un fort pol
d’atracció a nivell esportiu i turístic de la ciutat de Sabadell, suposant una important projecció
esportiva, social i mediàtica de la ciutat de Sabadell que comportaria disposar d’unes
instalacións d’aquest tipus.» (sic)

D'acord amb això, l'interès general estaria donat per la singularitat del projecte a Catalunya i la
seva complementarietat respecte a les altres activitats al complex esportiu.
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Ara bé, cap d'aquestes dues raons sembla portar a la convicció que efectivament estiguem davant
d'una activitat d'interès general. D'una banda, quant a la seva singularitat, no es pot deixar
d'assenyalar que Catalunya compta amb una extensa costa on es pot practicar aquest esport en un
ambient natural. Així mateix, cal notar que es tracta d'una activitat adreçada a un públic molt
restringit i exclusiu de la ciutat i la Catalunya, no existint una tradició a la pràctica d'aquest esport.
En aquest sentit, no s'hi acompanya cap informació sobre la possible demanda o interès que
aquesta activitat podria tenir, la qual cosa fa que les afirmacions relatives a l'atracció esportiva i
turística de la instal·lació siguin meres especulacions desproveïdes de qualsevol suport fàctic.
De fet, es pot afirmar que, des del punt de vista de persones que practiquen el surf de
forma aficionada i professional, aquest projecte tampoc és representatiu d’interessos
generals, tal com ho demostra la carta d'oposició al projecte de l'ONG Surfrider Foundation
Europe (delegació d’Espanya), ONG sense ànim de lucre creada per surfistes l’any 1990, que
considera que els perjudicis que comporten aquests tipus de projectes (ambientals i de consum de
recursos principalment) excedeixen amb escreix els seus hipotètics beneficis.
S’adjunta com a DOCUMENT Nº1 la carta d’oposició al projecte Surfcity firmada per Xavier
Curto Zafra, apoderat legal de la ONG Surfrider Foundation Europe (delegació d’Espanya).
D'altra banda, si bé el coordinador municipal refereix que l'activitat reforçarà l'interès ambiental i
paisatgístic de l'àrea, d'una lectura atenta dels informes que integren l'expedient administratiu,
sorgeix que es tracta de tot el contrari, ja que el desenvolupament de la instal·lació crea
importants preocupacions respecte a impactes negatius en aquests dos valors, que porten a la
imposició d'una gran quantitat de condicionaments al projecte (per exemple, vegeu les
consideracions de la cap del Servei de Transició Energètica respecte a l'afectació de l'activitat en
el desenvolupament de l'àmbit del Ripoll 2030). En aquest sentit, i considerant que es tracta de
l'alteració significativa d'un dels pocs solars urbans tocant al riu Ripoll que queden lliures, el
desenvolupament

del

projecte

resignarà

valors

ambientals

i

paisatgístics,

tutelats

constitucionalment (article 45 CE), a favor de valors lúdics i esportius, de rang inferior, que ja es
troben àmpliament afavorits a l'àrea circumdant.
En aquesta línia, fins i tot es podria dir, que és un contrasentit afavorir mitjançant una concessió
del domini públic el desenvolupament d'una activitat energètica i econòmicament intensiva, de
caràcter privat, dedicada a un sector minoritari de la població, en un context de crisi climàtica
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(reconegut pel mateix Ajuntament2), de sobreexplotació de recursos naturals i d'escassetat d'espais
verds lliures d'intervenció antròpica a l'eixit urbà de la ciutat. No es pot considerar d’interès
general una instal·lació que en plena situació de sequera i crisi climàtica consumirà recursos
hídrics, ja siguin subterranis, d’aigua inicialment destinada a boca, o ambdós.
Cap bé essencial a la ciutat o a la ciutadania no se’n veurà ressentit si no es realitza aquest
projecte, ben al contrari, el que és d’interès general és la seguretat de les persones i un mínim
criteri de prudència per la seguretat enfront dels riscos ambientals i climàtics 3. Així mateix, es
d’interès general la preservació dels espais amb valor ecològic, dels seus hàbitats, del patrimoni
d’interès i, per tant, no incrementar més la sobreocupació del medi fluvial, que ja va sofrir una
intensificació extraordinària amb la construcció del complex esportiu preexistent.
Això, per descomptat, contradiu que existeixi un interès general que empari l'adjudicació
directa de la concessió, però a més nega que hi hagi cap necessitat o conveniència de la
present concessió per al compliment de fins públics, en els termes de l'article 96 LPAP i, per
tant que la mateixa concessió estigui justificada, doncs es tracta d'un projecte que es troba
totalment descontextualitzat de la realitat ambiental i social.
L’interès general en el qual s’empara l’adjudicació ni tan sols es sosté des de l’òptica de
la normativa en matèria d’esports. Més específicament el Decret legislatiu 1/2000, a través del
qual s’aprova el Text únic de la Llei d’esport catalana preveu el següent en el seu article 2:
“Los objetivos básicos de la presente Ley son el fomento, la divulgación, la planificación y
coordinación, la ejecución, el asesoramiento y la implantación de la práctica de la actividad física y el
deporte en toda Cataluña, en todos los niveles y estamentos sociales, con el fin de hacer realidad el
derecho de todo ciudadano a desarrollar o ejercitar sus facultades físicas, intelectuales y morales,
mediante el libre acceso a una formación física adecuada y a la práctica del deporte.”

Com es pot observar el desenvolupament d’una piscina d’onades per a la pràctica de surf, un
esport excloent, dirigit a un públic molt específic i que a més és una pràctica que no té arrelament
a Catalunya, no te res a veure amb la consecució d’un interès general. Igualment, donades les
característiques d’aquest esport, aquest no és accessible a tots els nivells i estaments socials, i al
tractar-se el projecte de Surfcity d’una activitat de la qual es pretén obtenir un rèdit econòmic
2 https://web.sabadell.cat/images/energia/PDF/Text_Acord_Declaracio_Emergencia_Climatica_i_Agenda2030.pd
f
3 Per exemple, d’inundabilitat, el fet que aquesta aquest espai avui permeable i absorbidor de l’avinguda de 500 anys
potser és la garantia que els equipaments aigües amunt (bassa, pistes, etc.) són segurs i que els espais aigües avall
estan estables en el curs del Ripoll.
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tampoc proporciona cap llibertat de cap tipus per la pràctica d’aquest esport; efectivament, el
projecte presentat ni tan sols respon als objectius bàsics que determina el text únic de la Llei de
l’Esport catalana.
Igualment s’ha de fer incís en que resulta paradoxal que l’informe de la Unitat d’Esports
de l’Àrea de Presidència i Drets Socials ( que tot i tenir una importància cabdal s’emet de
forma posterior a diversos informes tècnics municipals, inclòs el de Planejament
Urbanístic) en cap moment faci referència ni desenvolupi la justificació de l’hipotètic
interès general que justificaria la concessió dels terrenys. També crida l’atenció d’aquesta
part que no s’hagi desenvolupat cap informe sobre la mobilitat que s’espera generar, tot i que el
projecte es presenta com un reclam turístic únic a Catalunya.
També cal precisar que el municipi de Sabadell no té aprovat cap mapa d’instal·lacions i
equipaments esportius municipals (MIEM). A través d’aquesta eina es poden concretar quines
són les necessitats esportives d’un municipi a curt i mitjà termini. Per tant, en el cas de Sabadell,
no es pot acreditar que existeixi aquesta necessitat de desenvolupar una piscina d’onades per la
pràctica de surf; aquesta absència de previsió en un MIEM és un altre factor que denota la manca
d’interès general que revesteix aquest projecte.
A aquests efectes cal afegir que l’interès general que al·lega l’Administració a la qual ens dirigim és
contrari al model turístic que preveu la Llei 16/2017, de 1 d’agost, del canvi climàtic. De forma
específica, aquesta norma preveu el següent en el seu article 25.1 pel que fa a les polítiques
sectorials em matèria de turisme:
“Turisme
1. Les mesures que s'adoptin en matèria de turisme han d'anar encaminades a un canvi cap a un
model més sostenible, menys consumidor de recursos i respectuós amb el territori i a reduir la
vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i concretament han d'anar
encaminades a:
a) El foment d'un model turístic que avaluï les noves situacions, tant les oportunitats com les
amenaces, derivades dels impactes del canvi climàtic.
b) El tractament integral de la sostenibilitat del sector turístic, incloent-hi els recursos, productes
i destinacions.
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c) La sensibilització i informació tant dels treballadors del sector com dels turistes sobre l'ús
sostenible dels recursos.
[...]”

Com es pot observar fomentar el turisme a través d’una instal·lació esportiva basada en el
consum intensiu de recursos hídrics no es pot considerar que s’alineï amb les polítiques sectorials
en matèria de turisme que preveu la Llei catalana de canvi climàtic, i per descomptat és un
element més que acredita la inexistència d’un interès general que justifiqui l’adjudicació directa
dels terrenys.
En definitiva, de l’expedient administratiu, no sorgeix justificació adequada i suficient per
a la concessió mitjançant adjudicació directa ni tan sols per a la concessió, cosa que porta
a la nul·litat del procediment en qüestió.
Val la pena portar aquí a col·lació alguns precedents jurisprudencials que han valorat la utilització
de l'excepció de l'article 137.4 c) LPAP per eludir el règim de concurrència, tal com pretén fer
l'Ajuntament en aquest cas.
El Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a) en la sentència del 6 de
març de 2012 (RJ/2012/4387) va rebutjar l'aplicació de l'excepció en qüestió a les finalitats
d'atorgar, en adjudicació directa, la concessió d’ús privatiu d'un bé de domini públic per a
l'explotació d'una pedrera. L'Administració havia justificat la realització d'un interès general
perquè: 1) era una pedrera ubicada en una àrea d'interès per a la Defensa Nacional (on hi havia
una Bateria de Costa); 2) l'adjudicatària explotava el planter des de feia anys, sense problemes de
seguretat i en col·laboració les autoritats militars; i 3) amb l'adjudicació directa s'evitava la creació
d'un possible monopoli a l'oferta, cosa que era d'interès general considerant les particulars del
territori on es trobava la pedrera (Ceuta). Encara que aquests motius revesteixen de certa entitat, i
des de ja molta més que aquells atorgats pels tècnics de l'Ajuntament de Sabadell en aquest cas, el
Tribunal Suprem va descartar que algun pugui justificar l'aplicació de l'article 137.4 c) LPAP 4. En
aquest sentit, el precedent serveix per dimensionar la irregularitat en què incorre l'Ajuntament en
intentar justificar amb dos breus paràgrafs que expressen un simple parer sobre un suposat
interès esportiu i turístic del projecte la desconsideració del règim general de concurrència.

4 Així mateix, el TS va aclarir que l'aplicació de l'excepció en qüestió implica la utilització de conceptes jurídics
indeterminats (interès general) i no pas de discrecionalitat tècnica, de menor control judicial.
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Un altre precedent, aquesta vegada del TSJ del País Basc (Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 1a), dona llum sobre una correcta interpretació dels preceptes legals en qüestió. A la seva
sentència núm. 276/2012 de 10 d'abril (JUR/2014/140874), el TSJ va valorar l'adjudicació
directa d'una concessió d'ús privatiu terrenys municipals per establir un càmping per part d'una
societat mercantil. Així, va sostenir que, atès que es tractava de satisfer un negoci privat, d'interès
particular i lucratiu, i que no té lloc la creació d'un servei públic que es gestioni indirectament per
concessió, no estem davant de cap dels supòsits previstos per l'apartat nº4 de l'article 137 LPAP
com a excepcions que habilitin per a l'adjudicació directa. Reconeix aleshores que el sistema
general d'adjudicació és el del concurs, llevat de supòsits excepcionals degudament
justificats, cosa que obliga a una interpretació restrictiva dels preceptes que faculten
l'adjudicació directa. En especial pel que fa a l'incís c) de la norma, el TSJ destaca que a més de
tractar-se d'una activitat d'interès particular i no general o social, no hi ha cap norma reguladora
de l'activitat (càmping) que li reconegui caràcter d'interès general o prerrogatives respecte a l'ús de
béns de domini públic, més enllà d'algunes mesures de foment, protecció i condicions creditícies
beneficioses. D'aquesta manera, no hi ha un interès general que defuig el règim general de
concurrència. Igualment, el TSJ diu que si la norma excepcionalment permet l'adjudicació directa
davant del règim concurrencial en supòsits en què l'immoble és necessari per complir amb un fi
d'interès general ho fa perquè aquest no es veuria satisfet o almenys de forma ràpida i efectiva
mitjançant la utilització de concursos públics. En aquest sentit, és evident que, si l'activitat de
càmping no es pot considerar com d'interès general fins i tot quan certa regulació busca el seu
foment, menys es podrà sostenir això d'un projecte com el de Surfcity.
I, aleshores, seria raonable preguntar-se quan aplica el supòsit del 137.4 c) LPAP. Doncs la
resposta és possible trobar-la en un altre precedent, en aquest cas, del TSJ de Galícia (Sala
Contenciosa Administrativa, Secció 2a), en la sentència núm. 260/2019 del 16 de maig
(RJCA/2019/340). En aquest cas, l'ens local havia concedit, mitjançant una adjudicació directa,
un ús privatiu d'una part d'una finca a REPSOL BUTANO. Tant el jutjat en primera instància
com el TSJ, a diferència dels precedents abans comentats, van trobar adequada aquesta
adjudicació i això sobre la base que: a) existia una declaració prèvia d'interès general d'una
instal·lació d'emmagatzematge de gas i de l'estesa d'una xarxa d'abastament de gas propà
canalitzat (a desenvolupar-se a la finca objecte de la concessió), b) l'adjudicatària era l'única entitat
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habilitada per a la prestació del servei de gas propà en aquest terreny municipal, i c) es tractava del
subministrament d'un servei públic essencial. Pel que fa a això últim, el TSJ va sostenir que:
“no es discutible que el almacenamiento de gas y tendido de red de abastecimiento de gas
propano canalizado a través de la instalación para la que se concede la adjudicación demanial es
una actividad de interés general, por dos motivos: primero, porque así vino definida en el acuerdo
plenario… de declaración de interés general…; y segundo, porque… conforme al artículo 2.2 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, tienen ex lege la consideración de
actividades de interés económico general las actividades…. que comprenden [la actividad en
cuestión].
Por tanto, tanto el almacenamiento de gas y tendido de la red de abastecimiento de gas propano es
una actividad de interés general que justifica la aplicación del artículo 137.4 de la LPAP.”

A més de les referències jurisprudencials, cal tenir present que l’article 93.1 de la LPAP, de
caràcter bàsic, preval per tant per sobre del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del Patrimoni dels Béns Locals de Catalunya, i estableix el principi general de la
concurrència, de la següent forma:
“Artículo 93. Concesiones demaniales
1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en
el artículo 137.4 de esta Ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente
justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.”

Les adjudicacions directes no només han de sustentar-se en la possible declaració de l’interès o la
utilitat pública, també l’agent a concessionar ha de complir determinats requisits, com per
exemple que siguin entitats sense ànim de lucre o de caràcter socials, que no són les que
manifesta la societat “Lunatica Lodging S.L.” o les altres tres societats amb escriptures de
representació ja que no figuren en l’expedient cap tipus d’Estatuts que en justifiquin l’adjudicació
directa
En aquest sentit, l'aplicació de l'article 137.4 per esquivar el règim de concurrència, regla general
al sistema d'utilització dels béns públics, es limita a supòsits d'excepcionalitat d'interpretació
restrictiva, entre els quals podrien incloure's aquells en què privats fan activitats relatives sectors
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de serveis bàsics d'interès general com les telecomunicacions, el subministrament elèctric o els
mateixos hidrocarburs, que així han estat reconeguts normativament.
Així doncs, pretendre aplicar aquesta excepció a qualsevol activitat econòmica privada, sobre la
base del simple semblar sobre un suposat interès esportiu i turístic, implica fer de l'excepció la
regla, desvirtuant la prevalença del principi de la concurrència en el règim jurídic de la utilització
privativa de béns públics, cosa que fa a la nul·litat de tot aquest procediment.

SEGONA.- Béns patrimonials a conservar i afectacions paisatgístiques. Protecció de la
biodiversitat. Especial referència a la presència de la llúdriga europea
Bona part dels informes tècnics municipals ressalten la necessitat de tenir especial cura i
consideració respecte a la integració paisatgística. Així ho fa, l'informe tècnic del Cap del
Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals de data 18 d’octubre de 2021, el que ressalta el
camí del riu Ripoll i els seus accessos i recomana una configuració de les edificacions que
aconsegueixi la major integració paisatgística possible. L’informe urbanístic de data 26
d’octubre de 2021 també posa èmfasi en el valor dels camins existents al predi, sol·licitant que
els terrenys afectats quedin exclosos de l'àmbit de la concessió. En aquest sentit, s'hi inclou una
delimitació indicativa dels terrenys susceptibles de concessió.
L’informe urbanístic de data 26 d’octubre de 2021 sosté que una de les parcel·les a
concessionar (Can Quadres 185) conté un bé protegit segons el seu valor arqueològic: espai
d’expectativa arqueològica (EEA) Sèquia Monar (amplia expectativa arqueològica). Cal tenir en
compte que la Modificació Puntual del PGMO de Sabadell a l’àmbit del Riu Ripoll (MPG5)
aprovada definitivament en data de 3 de gener de 2002 indica que els béns i espais esmentats
estan protegits per el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns
arquitectònics, històrics i ambientals de Sabadell (PEPS). Concretament, el planejament esmentat
preveu el següent en la seves pàgines 55 i 56 del Text Refós de la Memòria:
“3.3.6. “El parc històric i cultural del Ripoll”
El patrimoni esdevé un dels valors qualitatius de la Modificació del PGMOS en l’àmbit del Riu
Ripoll a Sabadell. El patrimoni, per la seva capacitat de generar implicació ciutadana a nivell
d’iniciatives socials, culturals, educatives, de formació professional, i en definitiva de
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dinamització de la ciutat, dona un valor de conjunt al Parc Fluvial del Ripoll; sempre sent
compatible amb l’activitat industrial del riu.
Actualment s’està duent a terme la revisió del PEPPAS i del seu Catàleg. Es proposa incorporat
en aquest document els elements estudiats en l’àmbit del Riu Ripoll com a espai temàtic
territorial de la ciutat. Es planteja doncs, resoldre la disfunció entre la protecció del patrimoni
vigent-PEPPAS i la voluntat de protegir més elements patrimonials a l’àmbit del Riu Ripoll,
sense contradir el planejament vigent.
La MPG-5 fixa un llistat de nous elements classificats en tres grups: restes arqueològiques,
elements arquitectònics, i elements del medi fluvial, en funció del seu tractament de
protecció i restauració.


Restes arqueològiques. Correspon a vestigis arqueològics que es pretenen preservar i protegir
per a la seva divulgació i estudi, que resten situats dins l’àmbit de la MPG-5.



Elements arquitectònics. Fan referència al conjunt d’elements edificatoris associats a edificis
residencials i industrials dins de l’àmbit de la MPG-5 que es pretén la seva protecció i si
s’escau la seva restauració i conservació. Dins d’aquest conjunt es realitza una distribució
temàtica d’aquests per entendre la seva lectura com a elements seleccionats per a la protecció.



Elements del medi fluvial. Correspon a un conjunt d’elements molt associats a l’especificitat
del territori fluvial històric del riu, però que no comporten una definició construïda concreta,
fa referència als camins històrics, a les hortes de tradicionals, als elements associats de la
Sèquia Monar i a l’aprofitament de l’aigua.

La modificació regula transitòriament la relació de protecció fins l’aprovació definitiva de la
revisió del PEPPAS i ho fa diferenciant segons el tipus d’element concretament segons el valor a
protegir els requeriments previs a cada intervenció i les actuacions permeses.
[...]


Els elements del Medi Fluvial (camins, hortes, ponts i passeres) es fixa com a criteri el
manteniment i la prohibició d’alteració i destrucció dels elements citats, que afecten a les
seves funcions actuals i desvirtuen el seu valor patrimonial.”

La protecció definida per la Modificació Puntual del PGMO de Sabadell a l’àmbit del Riu Ripoll
(MPG5) és encara vigent en la mesura en que altres modificacions de caire urbanístic
(Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell per a determinats
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elements protegits pel PEPPS – MPG55; o les modificacions del PEPPS per incorporar béns
emergents de 16 de juliol de 2009 o de 7 d’abril de 2011) no defineixen un grau de protecció com
ho fa la MPG5. En aquest sentit les disposicions de la MPG-5 són taxatives, i prohibeixen
l’alteració i destrucció dels elements del Medi Fluvial, entre els quals es troba la Sèquia Monar. És
imprescindible que si s’arribés a executar el projecte aquesta no s’alteri ni es destrueixi ja
sigui un tram visible o un que no ho és.

Altrament el projecte seria manifestament

incompatible també des de l’òptica de la preservació del patrimoni.
En la mateixa direcció la normativa del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic, aprovat per
Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data de 19 d’octubre de 1988 preveu en el
seu article 32 el següent:
“Article 32. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de protecció ambiental.
[...]
4. Nivell Ambiental, clau G (protecció de l’àrea d’expectativa arqueològica).
4.1. Les formes d’actuació en aquestes àrees es tipifiquen en:
4.1.1. Prospecció. Es tota iniciativa que tendeixi a avaluar de forma provisional el
potencial d’un jaciment.
4.1.2. Excavació. Es tota iniciativa que de forma sistemàtica pretén la recuperació
física d’un jaciment.
4.2 La prospecció serà preceptiva a qualsevol àrea a l’interior de la qual es produeixi algun
tipus d’actuació que impliqui modificació de l’estat actual del subsol o qualsevol sol·licitud
de llicència que l’afecti. L’excavació dependrà dels resultats de la prospecció i podrà esser
imposada quan aquells així ho aconsellin.”
De la disposició reproduïda se’n deriva que no únicament és imprescindible que s’alterin o destrueixin els
elements del Medi Fluvial, sinó que serà preceptiu que com a mínim, de forma prèvia a la concessió de
l’espai s’executi una prospecció per tenir constància de quin és el patrimoni arqueològic existent.
També cal esmentar que la Sèquia Monar és un bé patrimonial mil·lenari, de la qual se’n tenen les primeres
referències documentals ja en el segle X. Aquesta està declarada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
El Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell,
PEPBAMAS (PE-122) estableix el seu règim en la fitxa EEA- 66. Aquesta fitxa també contempla a la
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Sèquia Monar com un espai d’àmplia expectativa arqueològica, i contempla com a intervencions a
realitzar les següents:
“INTERVENCIÓ A REALITZAR
Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en el sector caldrà:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzar en el seu entorn.
2-

Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.

3- Excavació sistemàtica del subsol i de les troballes que se’n derivin de les accions de control i
prospecció.”
També cal fer esment de que el Pla Especial del Patrimoni de Sabadell actualment en tràmit (PE-131)
contempla la Sèquia Monar com a Bé Arqueològic Paleontològic. Concretament la fitxa AEA.062.BARP.
Aquesta fitxa estableix una sèrie de condicions, entre les quals cal destacar que:
[...]
“Haurà de conservar-se íntegrament el traçat de la sèquia, en consonància amb d'altres

elements del paisatge hidràulic del riu Ripoll i del seu ús protoindustrial i industrial.
[...]
Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir
en les restes arqueològiques. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei
9/1993 i el Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció arqueològic i
paleontològic de Catalunya”

Cal insistir en que l’avantprojecte presentat per la promotora per la instal·lació esportiva
per la pràctica de surf en cap moment fa referència a aquesta qüestió. Igualment, cal
destacar que la cap del Servei de Cultura tampoc hi faci cap mena de referència en el seu
informe tècnic de 1 de març de 2022.
Les finques que pretén concessionar a través d’adjudicació directa l’Ajuntament de Sabadell són
les següents:
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Plànol 1. Finques a concessionar per al projecte Surfcity. Font: Ajuntament de Sabadell.

Centrant-nos en aspectes paisatgístics, cal traure a col·lació que el Text Refós de modificació
puntual de la regulació del sistema d’equipaments comunitaris del Pla General Municipal
d’Ordenació de Sabadell (MPG – 115) preveu el següent quan duu a terme la modificació de
l’article 229.2 de les normes urbanístiques del Text refós del Pla general municipal d’ordenació de
Sabadell:
“Art. 229 – Condicions de l’ordenació i l’edificació
[...]
2. Els equipaments de qualsevol tipus que estiguin emplaçats en una “unitat de recorregut
paisatgístic” (P) hauran d’observar allò que es determina a l’article 174 d’aquestes Normes
[...]”

16

Al·legacions envers l’aprovació inicial de les clàusules administratives que regulen la concessió per
adjudicació directa de béns de domini públic per el projecte “Surfcity”

Segons el plànol N-02.27 sobre qualificació del sòl, zones, i sistemes i Delimitació d’àmbits de
planejament i execució del Pla, així com per les múltiples manifestacions dels informes dels
Serveis Tècnics, aquest equipament es trobaria precisament dins de una unitat de recorregut
paisatgístic (P).
S’adjunta com a DOCUMENT Nº 2 el plànol-02.27 del PGMOS.
Cal esmentar que l’article 174 de les normes urbanístiques del PGOS preveu el següent en relació
a les unitats de recorregut paisatgístic (P):
“Art. 174 - Unitats de recorregut paisatgístic (P).
(NB)
1. S'entendrà per unitat de recorregut paisatgístic aquell conjunt de sistemes que a través d'un
vial vertebrador, estructuren un recorregut de paisatge obert format per parcs, jardins i edificis
públics singulars, respecte dels quals, aquest Pla General pretén un tractament de conjunt pel
que fa a la forma de l'edificació i la distribució dels espais públics.
2. En aquestes àrees, els projectes d'urbanització i els projectes arquitectònics dels edificis
d'equipaments, hauran de tenir una resolució tècnica acurada, que reforci aquest criteri de
recorregut visual.
La secció del vial vertebrador haurà de complir les condicions per facilitar el recorregut de
vianants i amb bicicleta.
3. En els plànols d'ordenació de la sèrie N-2 (escala 1:2.000), es determinen els sistemes adscrits
a les unitats de recorregut paisatgístic d'aquest Pla General.”

Els informes tècnics també han fet esment de la importància de la qüestió paisatgística en el
desenvolupament del projecte. L’informe tècnic de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme (Unitat d’Obres d’edificis i Béns
Municipals) de data de 18 d’octubre de 2021 mostra la seva preocupació pel que fa a aquest
aspecte. Concretament aquest breu informe esmenta el següent:
“Seria recomanable configurar les edificacions de tal manera que s’aconseguís una major
integració paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala control i bar
perpendicular al riu Ripoll. La seva implantació no hauria de formar una possible barrera en el
cas de crescuda del riu.”
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Igualment l’informe tècnic de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà,
Seguretat i Civisme (Unitat d’Urbanisme) de data de 23 de setembre de 2021 mostra la
seva preocupació no únicament pel que fa qüestió paisatgística, sinó també en relació als béns a
protegir en els terrenys a concessionar. Concretament a les seves pàgines 2 i 3 esmenta el següent:
“5.Qualificació urbanística
Camí de Can Quadres, 185 (ref. cadastral 7086009DF2978H):
La parcel·la està qualificada com a Sistema d’equipaments comunitaris, equipament general esportiu i
de lleure (clau C-10), en unitat de recorregut paisatgístic (P), llevat d’una franja estreta en el seu cantó
est, confrontat amb la llera del riu Ripoll, que està qualificada com a sistema local de comunicacions,
camins del Ripoll (clau a-1r).
S’entén per unitat de recorregut paisatgístic aquell conjunt de sistemes que a través d'un vial
vertebrador, estructuren un recorregut de paisatge obert format per parcs, jardins i edificis públics
singulars, respecte dels quals el Pla General pretén un tractament de conjunt pel que fa a la forma de
l'edificació i la distribució dels espais públics.
D’altra banda, en relació amb els camins que discorren pels terrenys d’aquesta parcel·la es fan les
següents consideracions:
o Respecte el camí existent paral·lel al riu Ripoll, assenyalar que hi ha un desajust gràfic entre la
traça real del camí i la qualificació urbanística d’aquest com a camins del Ripoll (clau a-1r). La
delimitació dels terrenys qualificats com a equipament general esportiu i de lleure (clau C-10)
s’han d’entendre ajustats a la traça real del camí.
o Quant al camí existent que connecta el que segueix la riba del riu Ripoll amb el Camí de Can
Quadres, paral·lel a la partió amb l’equipament existent de la Bassa de Sant Oleguer, indicar que
aquest desenvolupa una funció essencial. És l’accés principal en aquesta banda de la ciutat al riu
Ripoll i cal preservar-lo. A més, pel seu subsòl discorren serveis soterrats. Per tant, els terrenys
afectats pel camí haurien de quedar exclosos de l’àmbit susceptible de concessió.
o També, afegir que és indicatiu el traçat del camí de la xarxa rural que travessa els terrenys de la
parcel·la de sud-est a nord-oest en les proximitats a la seva partió sud-oest, grafiat amb línies
discontinues en els plànols utilitzats com a base per a la confecció de les figures 2 i 3 (disposició
provinent de la MPG-5). La funcionalitat d’aquest camí es pot aconseguir en un altre lloc
justificadament.
Camí de Can Quadres, 199 (ref. cadastral 7086008DF2978H):
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La parcel·la està qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris, equipament general esportiu i
de lleure (clau C-10), en unitat de recorregut paisatgístic (P), llevat d’una porció estreta en el seu cantó
est, confrontat amb la llera del riu Ripoll, que està qualificada com a sistema local de comunicacions,
viari (clau a-1).
Assenyalar que el límit d’aquesta parcel.la en la partió oest no coincideix amb el límit de la qualificació
C-10. A partir de la valoració de l’adequació del projecte arquitectònic que es realitzi, que no és
objecte d’aquest informe, caldria valorar la conveniència que la tanca del nou equipament coincidís
amb el límit del terrenys qualificats com a C-10 en aquesta banda.”

Aquest mateix informe, quan es pronuncia sobre les condicions d’ordenació i edificació (pàgina
7) esmenta el següent:
“[...]
Els edificis d’equipaments emplaçats en una "unitat de recorregut paisatgístic" (P) hauran de
tenir una resolució tècnica acurada, que reforci el criteri de recorregut visual. D’altra banda, els
espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l'entorn d'aquests equipaments es
sistematitzaran com a espais lliures enjardinats. Aquests espais lliures enjardinats hauran de
tractar-se de la manera més naturalitzada possible, atès l’entorn singular en què s’ubiquen com és
el parc fluvial del riu Ripoll.
Per a l’ordenació volumètrica de l’equipament es considera necessària la redacció d’un
instrument de planejament derivat, atenent a la seva condició d’equipament de caràcter general
emplaçat en unitat de recorregut paisatgístic i en el parc fluvial del riu Ripoll, d’acord amb les
finalitats que per al planejament derivat estableix la legislació urbanística.
[…]”

Finalment, aquest mateix informe conclou el següent en la seva pàgina 10:
“[...]
Per al desenvolupament urbanístic de l’equipament de caràcter general caldrà la redacció,
tramitació i aprovació d’un instrument de planejament derivat que reguli l’ordenació volumètrica
i els usos complementaris, si s’escau, així com per garantir la qualitat de la proposta en
inscriure’s en una unitat de recorregut paisatgístic.
[...].”
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L’informe de data 8 de novembre de 2021 de la Cap del Servei de Transició Energètica
estableix condicions en aquest sentit. Entre les condicions establertes s’aborden aspectes de caire
ambiental en la urbanització, d’inundabilitat, de hidrologia i de cicle de l’aigua, d’ambient
atmosfèric, canvi climàtic, paisatge i connectivitat paisatgística, i riscos geològics. De forma
específica pel que fa a la qüestió paisatgística l’informe esmentat en l’apartat F exposa que:
“[...]
1. Vers a la integració paisatgística de l’activitat en l’entorn i donada la proximitat de l’àmbit al camí
del riu i el riu Ripoll caldrà crear apantallaments visuals mitjançant tanques vegetals arbòries i
arbustives amb espècies autòctones i adaptades a l’entorn.
2. Pel que fa als espais oberts i la connectivitat ecològica s’haurà de tenir en compte el Pla
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). El Ripoll és un corredor fluvial (d’acord amb el
plànol 1.2 del PTMB article 2.23 i 2.24) ) i a la zona del voltant d’on es vol realitzar la piscina
existeixen zones de “valor ambientals, ecològics o científics” i “valors connectius” que cal
preservar (article 2.13 del PTMB).
3. Cal tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de paisatge de la
Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
Segons la Modificació del PGO de Sabadell
Les Directrius del Paisatge del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat
definitivament l'11 de desembre de 2014,defineixen unes directrius generals que estan basades en el conjunt de
catàlegs del paisatge i són d’aplicació per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix unes directrius específiques
que es basen en els objectius de qualitat paisatgística adoptats en el Catàleg.
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de mesures (criteris) i accions que s’exposen a
continuació són específics de la unitat de paisatge 17. Plana del Vallès on es localitza el terme municipal
de Sabadell. Igualment, també són d’aplicació els definits per a tot l’àmbit territorial de la regió metropolitana de
Barcelona continguts en els capítols 13 i 14 de la memòria del Catàleg del paisatge. Els poders públics i privats,
així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar pel compliment d’aquests objectius de qualitat
paisatgística.

Unitat de paisatge 17. Plana del Vallès
Els objectius de qualitat paisatgística de les unitats de paisatge del SNU de Sabadell, són:
17. Plana del Vallès
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17.1. Uns assentaments ordenats, que no comprometin els valors i els elements que defineixen el paisatge de la
Plana de Vallès (obert, rural, agroforestal, de morfologia ondulada) i amb uns accessos als nuclis de qualitat.
17.2. Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben relacionat amb l’entorn forestal i
agrícola, que prioritzi el manteniment dels connectors ecològics i paisatgístics existents.
17.3. Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat, que no generi noves fractures en el territori i amb traçats
que obeeixin a criteris d’integració paisatgística.
17.4. Unes activitats agràries que ajudin a conservar el caràcter i la identitat del paisatge vallesà a través de la
generació de rendes econòmiques suficients i que mantinguin els elements amb valor cultural o patrimonial de les
explotacions agràries.
17.5. Uns rius i àmbits fluvials de la conca del Besòs amb una alta qualitat ambiental i

paisatgística.
17.6. Uns paisatges dels entorns de la ciutat –rodals en terminologia típica vallesana-

gestionats, vius i de qualitat, ben relacionats amb les ciutats que els originen.
17.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir la
diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Vallès.
I entre les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació:
17.12. Impulsar actuacions dirigides a revaloritzar i fer accessibles les lleres fluvials urbanes o periurbanes per
posar-les a l’abast de la gent mitjançant estratègies d’ús públic específiques.
17.20. Promoure actuacions de millora paisatgística en els accessos als nuclis de població.
17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense malmetre els paisatges dels rodals. En
aquest sentit, cal impulsar la creació de camins per a vianants i per a bicicletes que uneixin els centres urbans i
travessin els espais oberts.
17.22. Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de parcs periurbans i tenir en
compte en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès.

L’informe de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
(Oficina técnico-jurídica d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments) de data de 9
de novembre de 2021 també es pronuncia en una línia similar als informes esmentats pel que fa
a les qüestions paisatgístiques en les seves conclusions (p. 2 i següents):
“[...]
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2.Per al desenvolupament urbanístic de l’equipament de caràcter general caldrà la redacció,
tramitació i aprovació d’un instrument de planejament derivat que reguli l’ordenació volumètrica
i els usos complementaris, si s’escau, així com per garantir la qualitat de la proposta en
inscriure’s en una unitat de recorregut paisatgístic.
[…]
4.L’edificació i els espais urbanitzats de l’equipament hauran de tenir un tractament i un disseny
adient, de qualitat i de conjunt en formar part d’un un recorregut de paisatge obert (P), pel risc
d’inundació de part dels terrenys i la ubicació en un paisatge singular com és el parc fluvial del
riu Ripoll. En aquest sentit, la proposta arquitectònica haurà d’extremar la cura en el disseny,
tant dels edificis com dels espais lliures urbanitzats, cercant la màxima naturalització d’aquests
últims en consonància amb l’entorn natural, sens perjudici de les consideracions del servei
municipal competent en matèria de sostenibilitat.
[…]
8. Caldrà configurar les edificacions de tal manera que s’aconsegueixi una correcta integració
paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala control i bar perpendicular al
riu Ripoll. La seva implantació no haurà de formar en cap cas, una possible barrera en el cas de
crescuda del riu.
9. Aspectes ambientals en el planejament, la urbanització i l’edificació:
9.a La proposta ha de reduir al màxim l’artificialització i l’edificació, d’acord amb el planejament
vigent i que s’apliquin criteris de renaturalització i connectivitat natural i paisatgística de l’eix del
riu Ripoll. Les instal·lacions i espais associats a l’activitat proposades introdueixin patrons
urbans que no afavoreixen una transició de l’espai natural cap a la ciutat.
[...]
14.Paisatge i connectivitat paisatgística:
14.1 Vers a la integració paisatgística de l’activitat en l’entorn i donada la proximitat de l’àmbit al
camí del riu i el riu Ripoll caldrà crear apantallaments visuals mitjançant tanques vegetals
arbòries i arbustives amb espècies autòctones i adaptades a l’entorn.
14.2 Pel que fa als espais oberts i la connectivitat ecològica s’haurà de tenir en compte el Pla
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). El Ripoll és un corredor fluvial (d’acord amb el
plànol 1.2 del PTMB article 2.23 i 2.24) ) i a la zona del voltant d’on es vol realitzar la piscina
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existeixen zones de “valor ambientals, ecològics o científics” i “valors connectius” que cal
preservar (article 2.13 del PTMB).
14.3 Caldrà tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de paisatge
de la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
[…]”

L’informe tècnic de l’àrea de Presidència i Drets Socials (Unitat de Patrimoni) de data de
18 de maig de 2022 recull els aspectes esmentats dels informes citats prèviament pel que fa a la
qüestió paisatgística, i conclou que els concessionaris, entre d’altres aspectes, han de complir amb
les següents condicions (pàgines 21 i següents):
“Planejament
[...]
3.Caldrà la redacció, tramitació i aprovació d’un instrument de planejament derivat que reguli
l’ordenació volumètrica i els usos complementaris, en inscriure’s en una unitat de recorregut
paisatgístic.
[…]
6.La proposta ha de reduir al màxim l’artificialització i l’edificació, d’acord amb el planejament
vigent i que s’apliquin criteris de renaturalització i connectivitat natural i paisatgística de l’eix del
riu Ripoll.
[…]
Matèria d’aigües i domini hidràulic
[…]
4. Caldrà configurar les edificacions de tal manera que s’aconsegueixi una correcta integració
paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala control i bar perpendicular al
riu Ripoll. La seva implantació no haurà de formar en cap cas, una possible barrera en el cas de
crescuda del riu.
Urbanització i integración paisatgística
[…]
4.Caldrà tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de paisatge de
la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
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[...]”

El Plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació directa de la
concessió de domini sobre els terrenys municipals situats al camí de Can Quadres 185199 per la construcció d’un centre per la pràctica de surf, a favor de l’empresa
LUNATICA LODGING, S.L., aprovades inicialment per el Ple celebrat en data de 5 de juliol
preveu el següent en relació a les condicions vinculades al paisatge:

“TÍTOL I – CONDICIONS GENERALS
[...]
Condicions d'ordenació i edificació
El sistema d’ordenació serà per volumetria específica quedant regulats amb els paràmetres
urbanístics propis d’aquest sistema d’ordenació, per bé que les construccions i instal·lacions
s’adequaran a l’entorn urbà on s’insereixin.
Índex d'edificabilitat neta: 0,2 m2st/m2s
Ocupació màxima de la parcel·la:

o Edificació: 10%
o Instal·lacions esportives: 40%
Els edificis d’equipaments emplaçats en una "unitat de recorregut paisatgístic" (P) hauran de
tenir una resolució tècnica acurada, que reforci el criteri de recorregut visual. D’altra banda, els
espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l'entorn d'aquests equipaments es
sistematitzaran com a espais lliures enjardinats. Aquests espais lliures enjardinats hauran de
tractar-se de la manera més naturalitzada possible, atès l’entorn singular en què s’ubiquen com és
el parc fluvial del riu Ripoll.
Per a l’ordenació volumètrica de l’equipament es considera necessària la redacció d’un
instrument de planejament derivat, atenent a la seva condició d’equipament de caràcter general
emplaçat en unitat de recorregut paisatgístic i en el parc fluvial del riu Ripoll, d’acord amb les
finalitats que per al planejament derivat estableix la legislació urbanística.
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[...]
TÍTOL II- DE LES OBRES
[...]
Planejament:
[...]
6.La proposta ha de reduir al màxim l’artificialització i l’edificació, d’acord amb el planejament
vigent i que s’apliquin criteris de renaturalització i connectivitat natural i paisatgística de l’eix del
riu Ripoll.
[…]
Matèria d’aigües i domini hidràulic
[...]
4. Caldrà configurar les edificacions de tal manera que s’aconsegueixi una correcta integració
paisatgística, en especial l’edifici de vestidors per a visitants, sala control i bar perpendicular al
riu Ripoll. La seva implantació no haurà de formar en cap cas, una possible barrera en el cas de
crescuda del riu.
Urbanització i integració paisatgística
[...]
4. Caldrà tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de paisatge
de la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.
[...]”

Com es conegut per l’Administració a la que ens dirigim, el document “Surfcity. Anteproyecto de
instalación Deportiva para la práctica del surf en el complejo Deportivo de Sant Oleguer de
Sabadell”, de data de juliol de 2021, no manifesta res en relació als impactes paisatgístics
que aquesta activitat és susceptible de generar, ni tampoc fa un anàlisi del grau de
compatibilitat urbanística pel que fa a les disposicions vinculades a paisatge ni tampoc
sobre el grau de compatibilitat amb la Unitat de Paisatge.
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Igualment ja es pot observar d’entrada com el compliment de les clàusules particulars
aprovades inicialment en el Ple de data de 5 de juliol relatives a qüestions paisatgístiques
serà impossible en l’execució d’un projecte d’aquestes característiques.
En primer lloc cal destacar que una edificació d’aquestes característiques, en la ubicació
seleccionada, no respectaria el criteri de recorregut visual atenent a les característiques de l’entorn
circumdant. La instal·lació esportiva Surfcity es pretén ubicar al següent espai:

Plànol 2. Ubicació de la instal·lació esportiva Surfcity. Font: “Surfcity. Anteproyecto de instalación Deportiva para la
práctica del surf en el complejo Deportivo de Sant Oleguer de Sabadell”, p. 17.

Com es pot observar per imatges aèries, la instal·lació esportiva es pretén ubicar en un espai amb
vegetació, molt proper al riu Ripoll, limitant al nord amb la bassa de Sant Oleguer i a l’oest amb la
pista coberta d’atletisme :
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Plànol 3. Ubicació de la instal·lació esportiva Surfcity (imatge aèria). Font: Mapa Urbanístic de Catalunya.
http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do

La ubicació seleccionada no respectaria el criteri de recorregut visual, procedint a edificar en una
zona arbrada i amb camins que donen accés a la llera del riu Ripoll. Aquest criteri, donades les
dimensions previstes per la instal·lació juntament amb l’emplaçament seleccionat no sembla que
es pugui respectar. L’espai a concessionar es troba en una unitat de recorregut paisatgístic
regulada a l’article 174 de les Normes Urbanístiques del PGMO de Sabadell. L’article esmentat
27

Al·legacions envers l’aprovació inicial de les clàusules administratives que regulen la concessió per
adjudicació directa de béns de domini públic per el projecte “Surfcity”

disposa que s’ha d’entendre per unitat de recorregut paisatgístic aquell conjunt de sistemes que a
través d’un vial vertebrador, estructuren un recorregut de paisatge obert format per parcs, jardins,
i edificis públics singulars, respecte dels quals, el Pla General pretén un tractament conjunt pel
que fa a la forma de l’edificació i la distribució dels espais públics (art. 174.1). Es fa incís en que
els projectes arquitectònics dels edificis d’equipaments hauran de tenir una resolució tècnica
acurada que reforci el criteri de recorregut visual i que la secció del vial vertebrador ha de complir
les condicions per facilitar el recorregut de vianants i amb bicicleta (art. 174.2).
Com es pot apreciar, la ubicació d’un projecte d’aquestes característiques en l’espai seleccionat
col·lisionaria frontalment amb els objectius que es preveuen per les unitats de recorregut
paisatgístic (P). La instal·lació esportiva representa una ocupació de 24.072 m2 (superfície total de
les instal·lacions) d’espais oberts, trencant el recorregut de paisatge existent. Aquest factor, donat
el volum d’aquesta instal·lació, no es pot considerar salvable en fases posteriors de la seva
tramitació o en l’execució d’obres a través de la implementació de resolucions tècniques, doncs
una instal·lació d’aquesta mida, per molt que s’intenti integrar paisatgísticament, sempre tindrà un
impacte negatiu en el respecte al recorregut paisatgístic. A més, si arribat el moment la finca
hagués de canviar de cota per minorar riscos d’inundabilitat es genera una descompensació en
relació a l’altre llera del riu, factor que trenca la unitat de recorregut paisatgístic.
A aquests efectes també cal treure a col·lació els objectius que marca el catàleg del paisatge,
concretament la Unitat 17 (Plana del Vallès) del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona. Aquest document i els objectius que preveu s’han citat de forma reiterada al llarg dels
informes tècnics, i finalment el plec de clàusules administratives aprovades inicialment a través
d’Acord del Ple de data de 5 de juliol de 2022 va preveure el següent:
“Urbanització i integració paisatgística
[...]
4. Caldrà tenir en compte els objectius, criteris i mesures definits tant en el Catàleg de paisatge
de la Regió Metropolitana de Barcelona com en la Carta del Paisatge.”

D’entrada, per les característiques d’emplaçament i de mida que defineix el document “Surfcity.
Anteproyecto de instalación Deportiva para la práctica del surf en el complejo Deportivo de Sant
Oleguer de Sabadell” no es pot considerar que aquest projecte tingui en compte i sigui respectuós
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amb els objectius, criteris, i mesures paisatgístics que es defineixen a la Unitat 17 (Plana del
Vallès) del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.
La Unitat 17 del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu el següent en
relació als objectius de qualitat paisatgística:
“Objectius de qualitat paisatgística
17.1. Uns assentaments ordenats, que no comprometin els valors i els elements que defineixen el
paisatge de la Plana de Vallès (obert, rural, agroforestal, de morfologia ondulada) i amb uns
accessos als nuclis de qualitat.
17.2. Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben relacionat amb
l’entorn forestal i agrícola, que prioritzi el manteniment dels connectors ecològics i paisatgístics
existents.
17.3. Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat, que no generi noves fractures en el
territori i amb traçats que obeeixin a criteris d’integració paisatgística.
17.4. Unes activitats agràries que ajudin a conservar el caràcter i la identitat del paisatge vallesà a
través de la generació de rendes econòmiques suficients i que mantinguin els elements amb valor
cultural o patrimonial de les explotacions agràries.
17.5. Uns rius i àmbits fluvials de la conca del Besòs amb una alta qualitat ambiental i
paisatgística.
17.6. Uns paisatges dels entorns de la ciutat – rodals en terminologia típica vallesana- gestionats,
vius i de qualitat , ben relacionats amb les ciutats que els originen.
17.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Vallès.”

En relació amb els objectius esmentats, tal i com s’ha esmentat prèviament en relació al respecte
del projecte amb el criteri de recorregut paisatgístic, no es pot considerar que aquesta nova
instal·lació sigui respectuosa amb l’objectiu de no generar noves fractures al territori i
que obeeixi als criteris d’integració paisatgística. Com ja s’ha esmentat prèviament, està
previst que el projecte tingui unes dimensions de 24.072 m2 de superfície. No únicament això,
sinó que s’ubicarà en un espai amb una vegetació considerable, tal i com es pot comprovar
per les imatges aèries aportades, sinó que la instal·lació es troba en zona de policia del riu Ripoll.
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La ubicació de la piscina en aquest espai a més també dificultaria l’accés de la ciutadania a l’espai
fluvial, motius per els quals no es pot considerar que un projecte d’aquestes característiques sigui
respectuós amb l’objectiu 17.3 que marca la Unitat 17 del Catàleg del Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Igualment, i en la línia d’allò esmentat, al preveure’s ubicar una instal·lació d’aquesta magnitud en
zona de policia del riu Ripoll no es pot considerar que aquesta afavoreixi l’assoliment de l’objectiu
d’alta qualitat paisatgística i ambiental dels espais fluvials (punt 17.5). I no només això, sinó que la
ubicació seleccionada, juntament amb la magnitud del projecte, dificulten l’assoliment de
l’objectiu d’uns rodals vius i de qualitat, ben relacionats amb les ciutats que els originen (punt
17.6). En el cas que ens ocupa, és ben al contrari i la ocupació d’aquests espais comporta la
pèrdua de la funcionalitat ambiental i paisatgística de l’espai ocupat com espai de connexió i la
pèrdua del seu valor natural.
Igualment, la Unitat 17 del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu el
següent en relació als criteris i accions dirigits a la protecció:

“Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció
17.1. Definir com a espais naturals protegits els cursos fluvials, tal i com s’ha esdevingut a
l’incloure el riu Congost a la xarxa Natura 2000. Es tracta d’un procediment per garantir-ne la
qualitat ecològica futura i la protecció urbanística estricta.
[…]”
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió
[...]
17.5. Estudiar els espais més amenaçats (estrangulaments) en la continuïtat paisatgística dels
espais oberts de la plana vallesana i cercar mesures eficaces per millorar la connectivitat
ecològica, social (itineraris) i paisatgística.
[...]”

Com resulta evident, projectar una instal·lació d’aquestes característiques no resulta favorable de
cara a les accions que es puguin emprendre per considerar els cursos fluvials com a espais
naturals protegits per tal de garantir-ne la protecció ecològica. Tampoc es pot considerar que sigui
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una actuació favorable per millorar la connectivitat ecològica, social i paisatgística, ans el contrari:
un projecte d’aquestes dimensions a la ubicació seleccionada es perjudicial per les millores que es
persegueixen.
Igualment aquest projecte també és contrari a determinades propostes de criteris i accions
presents a la Unitat 17 del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

“Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació
17.18. Procurar que el creixement urbanístic, residencial, industrial i d’infraestructures no afecti
àmbits d’especial vàlua paisatgística. Estudiar la conveniència de compactació i augment de les
densitats dels teixits residencials construïts i dels polígons industrials existents. Limitar el
creixement de baixa densitat i la instal·lació excessiva de superfícies comercials.
[…]
17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense malmetre els paisatges
dels rodals. En aquest sentit, cal impulsar la creació de camins per a vianants i per a bicicletes
que uneixin els centres urbans i travessin els espais oberts.
[…]
17.22. Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de parcs
periurbans i tenir en compte en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès
[…]
17.24. Revegetar i naturalitzar les lleres dels rius de la conca del Besòs, en especial els trams
baixos.”

L’execució del projecte del projecte proposat per la promotora no es pot considerar compatible
amb les propostes de criteris i accions previstes a la Unitat 17 del Catàleg de Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona. En primer lloc, i com s’ha exposat de forma reiterada, el
desenvolupament de una instal·lació esportiva d’aquesta magnitud afectaria de forma negativa a la
vàlua paisatgística i ambiental de l’entorn on es pretén ubicar.
Igualment aquesta instal·lació limita les facultats de la ciutadania per gaudir de l’espai on es pretén
ubicar, no sent favorable al desenvolupament d’un lleure en aquest espai que sigui públic
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(l’empresa titular lògicament pretén explotar la instal·lació per obtenir uns rèdits econòmics
particulars) i que no malmeti al paisatge dels rodals per tots els motius esmentats reiteradament.
També cal esmentar que la ubicació seleccionada d’entrada no es pot considerar compatible amb
el foment de la vegetació autòctona, doncs precisament per al desenvolupament del projecte és
necessari el decapatge de l’espai on es vol construir la instal·lació esportiva. Això, juntament amb
el fet de que la ubicació on es projectarà la piscina és zona de policia del riu Ripoll també
comportarà una col·lisió amb l’acció de revegetat les lleres dels rius, doncs es limita l’espai en el
qual aquesta es pot dur a terme.
Tot i que el plec de clàusules administratives per la concessió directa dels terrenys
aprovades per el Ple de data de 5 de juliol de 2022 esmenten que cal tenir en compte els
objectius, criteris i mesures definits en el Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana
de Barcelona, com s’ha acreditat, existeixen obstacles i col·lisions amb el mateix que ja
des d’un bon inici es consideren insalvables, motiu per el qual s’al·lega que es deixi sense
efectes i es resolgui l’arxiu de la present tramitació i no es procedeixi a cedir els terrenys
on es pretén ubicar la instal·lació esportiva.
Estretament vinculat a la protecció ecològica i a la connectivitat esmentades prèviament, cal
esmentar que darrerament s’ha detectat per primer cop la presència de la llúdriga europea
(lutra lutra) al riu Ripoll a l’alçada de Sabadell.5 La llúdriga és un mamífer de la família dels
mustèlids lligada als ecosistemes fluvials de bona qualitat, a més de ser una espècie protegida a
Catalunya.
Aquest animal necessita que els rius on habita tinguin un bosc de ribera ben desenvolupat, una
bona qualitat de l'aigua i el mínim de pressió humana, és a dir, espais naturals tranquils, de baixa
freqüentació i amb poca infraestructura fluvial o gens.
Com a depredadora que és, també necessita espais on hi hagi una xarxa tròfica complexa amb les
espècies de la qual s'alimenta, principalment peixos, però també amfibis, crustacis, rèptils, aus i
petits mamífers.
A aquests efectes cal recordar que la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de
la Biodiversitat preveu que la llúdria europea (lutra lutra) és una espècie animal d’interès
5 https://www.lavanguardia.com/vida/20220630/8376623/detectan-primera-vez-nutria-rio-ripoll-sabadell.html /
https://www.elperiodico.com/es/sabadell/20220630/detectan-primera-vez-nutria-rio-ripoll-sabadell-13971562
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comunitari per a la qual es necessari designar zones especials de conservació (Annex II) i una
espècie d’interès comunitari que requereix una protecció estricta (Annex V).
Com resulta evident, la construcció d’una piscina d’onades i les seves instal·lacions annexes, que
comportarà una ocupació de terreny d’aproximadament tres hectàrees, ocupant zona de policia
del riu Ripoll, és un perill per la presència d’aquesta espècie protegida.
La presència de la llúdriga europea i les mesures de respecte de l’hàbitat de la mateixa han estat un
aspecte que no s’ha estudiat ni en els informes municipals i que tampoc es contempla en les
clàusules administratives que regiran la concessió.
Donat els efectes perjudicials que comportarà la construcció per la preservació de la
llúdriga en l’àmbit del riu Ripoll al seu pas per Sabadell (sobrefreqüentació de l’espai,
contaminació acústica i lumínica, afectacions a un espai en zona de policia poc
antropitzat, etc.) s’al·lega que es procedeixi a suspendre la tramitació de la cessió dels
terrenys. Igualment tampoc consta que s’hagi dut a terme una avaluació del soroll, doncs
les clàusules que regiran la concessió administrativa no posen límits sobre aquest extrem
ni tampoc consta cap referència als mapes de soroll del municipi.
Cal tenir en ment que la projecció d’aquesta piscina d’onades tampoc resulta coherent amb el Pla
d’Acció d’Energia Sostenible i Clima que el mateix Ajuntament de Sabadell planteja per al període
2021-2030.
Més específicament, en aquest document es proposa la optimització de la gestió forestal,
conservació i biodiversitat de l’entorn del riu Ripoll. Els riscos i vulnerabilitats afectats per
aquestes mesures de mitigació són els incendis, les inundacions i la sequera, qüestions estretament
vinculades no únicament a la conservació de la biodiversitat, sinó també a la gestió de l’aigua i a la
protecció envers determinats fenòmens meteorològics. De forma més específica, el PAESC
esmenta el següent en la seva pàgina 186:
“En relació a la biodiversitat al municipi, es detecta com una de les debilitats, i per tant punt a
potenciar, el seguiment de flora i fauna, tant autòctona com al·lòctona, al municipi. Per tant,
caldrà impulsar el mapa d'hàbitats, i iniciatives com acords de custòdia, per tal de conservar la
biodiversitat del territori.
Per a la gestió de bosc de ribera del riu Ripoll i d’altres rius i torrents del municipi, s'ha de seguir
comptant amb partides pressupostàries supramunicipals, com per exemple ajudes de l'ACA, entre
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altres, per l’eliminació de la canya i altres espècies de vegetació al·lòctona, així com per fomentar
la introducció de vegetació de ribera autòctona, i l’execució de 2 passos de fauna (peixos) al Ripoll.
Les actuacions d’eliminació de canya ja s’estan duent a terme anualment en diferents trams del riu.
Es proposa també col.laborar amb l’ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura ),
o altres associacions i entitats ambientals, per fomentar aquest seguiment de la biodiversitat al
municipi i executar projectes de conservació de la biodiversitat, així com valorar la participació en
projectes europeus en matèria de conservació.”

TERCERA.- Necessitat d’alteració de la qualificació patrimonial de l’immoble a
concedir.
Tal i com s’ha esmentat prèviament el bé a concedir és un bé demanial, classificat a l’inventari de
béns i drets immobles de l’Ajuntament de Sabadell com a immoble afecte a servei públic.
El projecte de piscina d’onades, tal i com s’ha esmentat i acreditat prèviament, no respon a cap
tipus d’interès general, sinó que es tractaria d’una activitat lucrativa privada.
El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per el qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport
preveu el següent en el seu article 2:
“Los objetivos básicos de la presente Ley son el fomento, la divulgación, la planificación y
coordinación, la ejecución, el asesoramiento y la implantación de la práctica de la actividad física y el
deporte en toda Cataluña, en todos los niveles y estamentos sociales, con el fin de hacer realidad el
derecho de todo ciudadano a desarrollar o ejercitar sus facultades físicas, intelectuales y morales,
mediante el libre acceso a una formación física adecuada y a la práctica del deporte.”

Com es pot observar el desenvolupament d’una piscina d’onades per a la pràctica de surf, un
esport excloent, dirigit a un públic molt específic i que no té arrelament a Catalunya, no te res a
veure amb el desenvolupament de serveis públics o d’ús general com a funció dels béns
demanials. Igualment, donades les característiques d’aquest esport, aquest no és accessible a tots
els nivells i estaments socials, i al tractar-se el projecte de Surfcity d’una activitat de la qual es
pretén obtenir un rèdit econòmic tampoc proporciona cap llibertat de cap tipus per la pràctica
d’aquest esport; efectivament, el projecte presentat no respon als objectius bàsics que determina
el text únic de la Llei de l’Esport catalana.
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Per cedir els terrenys esmentats per al desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques
s’hauria d’alterar la qualificació de l’immoble, passant de bé de domini públic a bé patrimonial.
Aquesta alteració es regula a l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels béns locals:
“Article 20
20.1 L'alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals requereix un expedient
en el qual s'acreditin l'oportunitat i la legalitat del canvi d'afectació.
20.2 L'expedient l'ha de resoldre el ple de l'ens local respectiu, amb la informació pública
prèvia de 15 dies, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal dels seus membres, en el cas que comporti la desafectació de béns de
domini públic o comunal.
20.3 En el cas que hi hagi persones naturals o jurídiques titulars de drets o interessos
legítims, personals i directes, que puguin resultar afectades, s'han de considerar
interessades en el procediment, i poden comparèixer en l'expedient. L'ens local les pot
requerir per tal que hi compareguin si en coneixen alguna en aquestes circumstàncies.”

Cal advertir que concessionar aquest espai sense alterar la qualificació dels bé a cedir comporta la
nul·litat de la mateixa per prescindir totalment del procediment legalment establert i per
carència de complir amb els requisits essencials per adquirir drets i facultats sobre aquest
espai:

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
[...]
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalment establecido o de
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
35

Al·legacions envers l’aprovació inicial de les clàusules administratives que regulen la concessió per
adjudicació directa de béns de domini públic per el projecte “Surfcity”

[...]”

CUARTA.- Ubicació del projecte en zona inundable de l’avinguda de 500 anys i l’aqüífer
304I01 d’aluvials del Vallès
Els terrenys a concessionar on es pretén ubicar el projecte d’instal·lació esportiva tenen caràcter
d’inundable en un període de retorn de 500 anys, i es trobarien a escassos metres de una zona
inundable amb un període de retorn de 10 anys:

Plànol 4. Ubicació de les finques a concessionar per al projecte de piscina d’onades Surfcity i zona inundable de 500
anys de període de retorn. Font: Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Plànol 5. Ubicació de les finques a concessionar per al projecte de piscina d’onades Surfcity i zona inundable de 10
anys de període de retorn. Font: Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Al document de Avantprojecte de instal·lació esportiva que integra l'expedient de concessió
s’esmenta a la seva pàgina 11 que: “Se subirá la cota del terreno en su punto más bajo para
sobrepasar el nivel de inundabilidad; la contención de tierra se realizará mediante muro de
gaviones con hormigón reciclado.”
Així mateix, es dedica una secció a “medidas correctoras estudio de inundabilidad” a la seva
pàgina 15. En aquest sentit, refereix que al Pla Especial s'hi inclourà un estudi d'inundabilitat que
valorarà l'impacte de les noves edificacions i modificacions topogràfiques. Una possible mesura:
mur de gabions a la part més baixa del solar, fins a la cota 115,5m; mur d'una mitjana de 1,2 m
d'alçada que faria de barrera de contenció d'aigües. Una segona mesura seria col·locar les
edificacions fins a la cota 117,7m. La piscina (cota 116,3m) estarà envoltada per unes plataformes
planes o en pendent creant una fossa de formigó de 1,4m al punt més baix que permetria
acumulació d'aigua de 6.700 m3. S'aclareix que qualsevol solució es consensuarà amb l'ACA i
l'Ajuntament.
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Com sorgeix dels informes esmentats així com dels plànols del visor de l’Agència Catalana de
l’Aigua aportats, els terrenys a concessionar es troben a la zona inundable del riu Ripoll, fora de la
Zona de Flux Preferent però dins de la Zona de Policia. Segons el mapa d’inundabilitat hidràulica
de l’ACA, més de la meitat dels espais a concessionar són inundables en 500 anys de
període de retorn.
L’informe del Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals de data 18 d’octubre de 2021
ressalta que la implantació dels edificis no hauria de formar una possible barrera en el cas
de crescuda del riu. Com es pot observar el criteri del Cap de Serveis Obres d’Edificis i Béns
Municipals i el del promotor són dispars, doncs precisament la proposta del segon és aixecar un
mur que faci de barrera de contenció de les aigües.
Per la seva banda, l'informe urbanístic de data 26 d'octubre del 2021 sosté que: “Tenint en
consideració que es troba en zona inundable, però fora de la Zona de Flux Preferent i en tractarse d’un àmbit en sòl urbà consolidat (sòl en situació d’urbanitzat), d’acord amb la legislació
sectorial relativa, es permet la implantació de centres esportius. Això sí tenint en compte, en la
mesura del possible, condicionants de seguretat que fomentin l’autoprotecció i disminueixin la
vulnerabilitat” (pàgines 8 i 9). També refereix a la seva pàgina 11 que la implantació de
l’equipament requerirà autorització administrativa de l’organisme de conca (l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA))6 i que davant d’això s'han de tenir en compte les consideracions
addicionals següents: a) subscripció de declaració responsable on el promotor expressi que coneix
i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables; b) que prèviament a l'inici
d'obres, el promotor ha de disposar del certificat del Registre de la Propietat on s'acrediti
l'anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable 7 (després s'aclarirà que
l'anotació fa referència al terreny).
L’article 14 bis del Real Decret 849/1986, de 11 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, estableix en el seu apartat segon que «en aquellos suelos que se
encuentren... en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de
nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a)
y b) del apartado 1.»
6 Coincideix amb això l’informe de data 8 de novembre de 2021 de la Cap del Servei de Transició Energètica. Article
14bis.5 Reglament de Domini Públic Hidràulic.
7 Article 14 bis.4 Reglament de Domini Públic Hidràulic
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La lletra b) de l’apartat 1 esmentat en l’article citat manifesta que en zones inundables «se evitará
el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales
tales como.... centros deportivos.... Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra
alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento...»
En aquests casos no hi ha incompatibilitat per construir però cal inscriure al registre aquesta
condició i determinar les rasants adequades per ubicar les edificacions i fer un estudi hidràulic
d’on aniran a repercutir les aigües que avui en un terreny permeable passen a l’aqüífer 304I01
d’al·luvials del Vallès.
El document d’avantprojecte presentat per la promotora esmenta l’execució d’elevacions,
actuacions de barrera/contenció d’aigües i creació de plataformes, entre d’altres. Tot i això
el mateix plec de clàusules administratives s’esmenta com la implantació de les edificacions en cap
cas haurà de suposar una barrera en el cas de crescuda del riu. És necessària l’elaboració d’un
estudi dels efectes hidràulics consistents de forma prèvia a l’adjudicació de la concessió.
Altrament s’estarien adjudicant uns terrenys de forma directa no únicament amb una manifesta
manca d’interès general, sinó en una situació de incertesa a nivell hidràulic i d’edificabilitat. No
resulta acceptable que es procedeixi a aquesta adjudicació de la concessió sense, prèviament,
conèixer el punt de vista de l’Agència Catalana de l’Aigua; altrament, de considerar-se inadequats
els sistemes de contenció proposats per la promotora o de considerar-se, les cotes que es
prefiguren, les altures per evitar l’avinguda de 500 anys, les formes d’acumulació d’aigua, i,
sobretot, els efectes col·laterals de la pèrdua de superfície permeable i absorbent de l’avinguda de
500 anys que necessàriament es traslladarà a d’altre lloc. Cal esmentar que la modificació dels
talussos i l’aixecament de infraestructures que poden fer barrera per evitar que l’espai on es pretén
ubicar la piscina d’onades s’inundi pot generar riscos d’inundació addicionals a la llera contrària
i/o aigües avall. Igualment també s’ha de considerar quins són els impactes que pot tenir
l’execució de l’armadura `de formigó que donarà cabuda a la làmina de la piscina.
En aquest sentit, l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua hauria de ser previ a la
concessió en tant que la condiciona directament. En cas que l’informe sigui desfavorable,
sense possibilitat d’aplicar mesures correctores, o que aquestes impedeixin la viabilitat de la
concessió, aquesta no es podrà materialitzar.
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A aquests efectes cal que es tingui en compte tant la situació de sequera, com la situació de crisi
climàtica. Cal valorar si en el cas de fenòmens meteorològics extrems 8 els terrenys on es pretén
ubicar aquesta instal·lació esportiva són inundables, i els riscos que això pot comportar; i en cas
de dubte o situació d’incertesa, desistir de continuar tramitacions per materialitzar el projecte. La
incertesas climàtica, amb una concentració i intensitat de les pluges en períodes molt breus:
l’aiguat del 31 d’agost de 2022 és una bona mostra, comportarà a bon segur una revisió dels
períodes de retorn.
Igualment cal traure a col·lació el principi de precaució o precautori. Aquest principi es troba
contemplat en l’article 191 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE):
“Artículo 191
(antiguo artículo 174 TCE)
1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:
— la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
— la protección de la salud de las personas,
— la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
— el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas
regionales
o mundiales del medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático.
2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un
nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las
distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en
el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente
misma, y en el principio de quien contamina paga.
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la
protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia
8 Recordem que el temporal Glòria va causar desperfectes al terme municipal de Sabadell per valor
d’aproximadament 240.000€ l’any 2021. Part de la despesa derivada dels danys causats es va sufragar amb una
subvenció
rebuda
per
la
Diputació
de
Barcelona:
https://www.lavanguardia.com/politica/20200206/473310466936/los-danos-de-la-borrasca-gloria-en-el-vallesoccidental-suman-62-millones.html / https://web.sabadell.cat/noticiesurbanisme/item/una-subvencio-permetrasufragar-danys-causats-pel-temporal-gloria-del-mes-de-gener-de-l-any-passat
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que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos,
medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.”

L'enfocament precautori exigeix a l'Ajuntament la presa de mesures dirigides a evitar la
possibilitat que es generin danys greus o irreversibles sobre les persones i l'ambient, encara que hi
hagi una certa incertesa científica sobre l'ocurrència del dany i la seva magnitud. Resulta una
manifestació del principi in dubio pro natura. En aquest sentit, aquest procés de concessió,
injustificadament apressat i irreflexiu, és tot al contrari del que la normativa ambiental (europea,
nacional i autonòmica) sol·licita. Una actuació precautòria adequada per part de l'ens local
implicaria, mínimament, que, abans de continuar amb aquest procés, es consulti l'autoritat hídrica
catalana sobre aquests riscos de caràcter greu per tal que emeti informe preceptiu i vinculant.
En el cas que ens ocupa cal recordar que l’espai on es pretén projectar la instal·lació esportiva és
inundable amb un període de retorn de 500 anys, i es troba a escassos metres d’una zona
inundable amb un període de retorn de 10 anys. Cal recordar que el riu Ripoll, en un passat
relativament recent (1962) es va desbordar i va provocar greus pèrdues humanes i econòmiques a
la ciutat de Sabadell. El risc d’inundabilitat és un factor summament rellevant que s’ha de valorar
tant per la promotora, com especialment per l’Administració a la qual ens dirigim així com per
l’Agència Catalana de l’Aigua.
De fet, el mateix Ajuntament de Sabadell en el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el
Clima de Sabadell (PAESC) preveu el següent en relació a l’execució d’actuacions per a reduir
l’impacte a la llera dels sobreeixidors dels col·lectors en episodis de pluja (p. 188):
“Les projeccions climàtiques actuals, que preveuen una major intensitat i recurrència de pluges
intenses, poden agreujar les conseqüències negatives produïdes pels sobreeixidors dels col·lectors
en sobre la llera del Riu Ripoll i del Riu Sec, provocant l’empitjorament del seu estat ecològic.
En aquest sentit, redactar el Pla de Millora de Sobreeixidors, que reculli les accions a executar a
curt, mig i llarg termini, com per exemple, la instal·lació de 8 sistemes de retenció de sòlids als
sobreeixidors en trams específics per evitar els contaminants emesos al riu Ripoll.
[...]”

També cal esmentar que en el marc de l’expedient administratiu existeixen informes, com
l’informe de l’arquitecte de la Secció de Planejament Urbanístic de 26 d’octubre de 2021 que
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reconeixen aquesta inundabilitat en un període de retorn de 500 anys. En aquest mateix informe
també s’expressa que el promotor haurà de subscriure una declaració responsable on expressi
clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats.
La Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dona publicitat als criteris per a
l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables
compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil preveu el següent en el seu apartat 5.2.2 de
l’Annex C:
“5.2.2 Zona inundable 500 anys.
Pel que fa a les previsions d’implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, edificis de
pública concurrència o àmbits d’oci en general) en zones inundables per a períodes de retorn de
500 anys, la Direcció General de Protecció Civil considera que la compatibilitat de les previsions
resten supeditades a la previsió de mesures estructurals concretes que permetin garantir
l’autoprotecció i seguretat de la població, i que han de ser com a mínim les següents:
A)Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de les zones inundables per període
de retorn de 500 anys o altres sistemes de mitigació o prevenció dels efectes de les inundacions.
B) No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la del carrer.
C) Existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents en els elements nous urbans
unitaris previstos (especialment en el conjunt d’un sector de desenvolupament en sòl
urbanitzable).
Garantir l’autoprotecció de la població suposa poder assegurar que la població té temps suficient
com per a poder ser avisats per part de l’administració pública per tal de realitzar les mesures
d’autoprotecció generals en front d’inundacions, abans de l’arribada del propi fenomen
d’inundació. Alhora, s’ha de garantir que un cop la inundació estigui afectant la població, aquesta
no pateix danys (tot tenint en compte que han aplicat les mesures d’autoprotecció). Les mesures
preventives no poden ser mai l’elaboració de protocols d’emergència (ja siguin plans
d’autoprotecció, plans d’emergència municipal o qualsevol altre tipus de pla d’emergència), ja que
aquests s’han d’elaborar en el cas de que el perill i el risc d’inundació es considerin acceptables en
base a les mesures preventives abans referides. L’assegurament de l’autoprotecció requereix un
estudi de detall 1:1.000 del perill d’inundacions a l’àmbit d’implantació de nous elements
vulnerables, i especialment en el cas de desenvolupament en sòl urbanitzable, de forma que es
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valori l’afectació als nous elements vulnerables però també la modificació del perill d’inundació als
existents.
Així, d’acord amb la normativa en matèria d’urbanisme, cal indicar que en la zona inundable per a
períodes de retorn de 500 anys, la compatibilitat dels desenvolupaments resten supeditades “a
l’execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la urbanització
compleixin les condicions de grau de risc d’inundació adequades per a la implantació de
l’ordenació i usos establerts per l’indicat planejament. En qualsevol cas, l’execució d’aquestes
obres ha de constituir una càrrega d’urbanització dels àmbits l’actuació urbanística en els quals
estiguin inclosos els terrenys.”

Arrel d’allò exposat resulta d’extrema rellevància l’emissió d’un informe previ vinculant a la
concessió per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’article 9.2 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme preveu el següent:
“Artículo 9. Directrices para el planeamiento urbanístico
[...]
2. En los terrenos situados en zonas de riesgo de inundación o de otros riesgos cuando, de
acuerdo con la legislación sectorial, puedan producir daños a las personas o bienes, rigen las
limitaciones de uso del suelo establecidas por dicha legislación. En caso de que la legislación
sectorial no regule las limitaciones de uso, no puede admitirse llevar a cabo en las zonas de riesgo
grave actuaciones de nueva urbanización, ni incrementar la edificabilidad o la intensidad del uso
previstas por el planeamiento en suelo urbano ni edificar en los terrenos situados en suelo no
urbanizable, salvo que se trate de una actuación urbanística que incluya entre las obras de
urbanización las infraestructuras u otras medidas que la administración sectorial considere
necesarias.
[...]”

CINQUENA.- La ubicació seleccionada per al projecte es troba a la proximitat
d’indústries que generen risc químic i risc radiològic
El futur projecte de piscina ubicades es preveu que estigui ubicat en una zona pròxima tant al riu
Ripoll com a diverses indústries. Algunes d’aquestes generen o bé risc químic, o bé risc radiològic.
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Plànol 6. Risc químic y ubicació aproximada del projecte Surfcity (cercle verd). Font: Mapa de protecció civil de
Catalunya.

Plànol 7. Risc radiològic i ubicació aproximada del projecte Surfcity (cercle verd). Font: Mapa de protecció civil de
Catalunya.
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Com es pot observar la ubicació dels terrenys que es pretén concessionar per adjudicació directa
està pròxima a dues zones d’alerta química, així com dins del radi d’un kilòmetre d’instal·lacions
radioactives, segons el mapa de protecció civil.
Específicament pel que fa al risc químic, la Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual
es dona publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de la implantació
de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil preveu el
següent en el seu apartat 5.3 relatiu a zones verdes i de lleure:

“Gran part dels desenvolupaments urbanístics que generen nous sectors urbans amb ús residencial
requereixen l’existència de zones verdes que compensin l’edificabilitat prevista per a donar
compliment, entre d’altres, a les prescripcions mediambientals. Així, tot tenint en compte la
deslocalització del risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a
la infraestructura concreta, es considera que als àmbits de la zona d’indefensió envers
l’autoprotecció es permet la implantació de zones verdes i de lleure sempre i quan es doni
compliment als requisits següents:
A) El disseny d’aquests espais ha d’evitar que el seu ús quotidià generi condicions de pública
concurrència que alhora puguin suposar afectacions col·lectives en cas d’emergència per risc
químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Així, el disseny ha de
preveure que no se superarà la xifra de 500 persones en aquests àmbits, i que hi ha condicions
estructurals que generen baixa densitat de població. Els dissenys han de preveure la utilització de
recursos com ara zones d’arbrat i jardins no transitables, llacs o masses d’aigua, o d’altres similars,
per a assegurar que es dóna compliment als valors anteriors.
B) Les zones no s’han de destinar ni totalment ni parcial a la població especialment vulnerable
com són els infants, la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda o similars (com malalts
crònics entre d’altres). Per tant, no s’han de preveure parcs infantils ni àrees de joc.
C) No es podran realitzar activitats, ni puntuals ni permanents, que suposin la pública
concurrència com ara: fires, exposicions, activitats esportives, concerts, zones de pícnic o zones
d’acampada, entre d’altres.
[...]”

No consta ni en l’avantprojecte presentat, ni en els diversos informes municipals, ni
tampoc en el Plec de clàusules administratives aprovades inicialment per la concessió via
adjudicació directa dels terrenys que s’hagin analitzat els potencials efectes nocius de
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desplegar una activitat oberta al públic en les proximitats de activitats de caire químic o
radioactives. A més, la proximitat d’aquest projecte a indústries químiques i de risc
radiològic posa en entredit que la ubicació seleccionada sigui segura i adequada, atès
que fomenta la concurrència de persones en un número que podria superar les 500
persones

SISENA.- El règim de sòl de la finca municipal del Camí de Can Quadres 179 Complex
Sant Oleguer Parc Recreatiu de Sabadell “La Bassa” i Molí de Sant Oleguer
El text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Sabadell estableix que el règim de sòl
d’aquesta finca és sòl urbà.
En el moment de redacció del Pla General no es va diferenciar entre si es tractava de sòl urbà
delimitat o no delimitat (abans programat) ni tampoc ho fan les modificacions de Pla general
ja que fins i tot una segona modificació de Pla General per determinar el règim de sòl no
urbanitzable no es pronuncia sobre si el règim de “sòl urbà” és consolidat o no consolidat.
L’article 30 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme preveu el següent en relació al sòl urbà consolidat:
“Article 30. Concepte de sòl urbà consolidat
Constitueixen el sòl urbà consolidat:
Els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb l'article 29.
Els terrenys als quals només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o
les rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a,
tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en sector
subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos.”

De forma més específica, l’article 29 prèviament referenciat contempla el següent sobre el sòls
amb condició de solar:
“Article 29. Concepte de solar.
Tenen la consideració de solar, als efectes d'aquesta Llei, els terrenys classificats com a sòl urbà
que siguin aptes per a l'edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els
requisits següents:
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a) Que estiguin urbanitzats d'acord amb les determinacions establertes pel planejament
urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics
bàsics assenyalats per l'article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d'enllumenat públic i
estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector
subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d'actuació urbanística pendents de
desenvolupament.
d) Que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb
vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària..”

La finca segregada per el Decret 4729/2022, de 27 d’abril de 2022, amb una superfície de
28.088,81 m2 no compleix ni les condicions a) ni les condicions b).
En relació amb els serveis urbanístics bàsics que refereix l’article 29.1 a), l’article 27.1 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme senyala que aquests són els següents:
“Article 27. Serveis urbanístics bàsics.
1. Són serveis urbanístics bàsics:
a.

La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la
connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.

b. Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.
c.

El subministrament d'energia elèctrica.

2. Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques adequades per a l'ús del sòl
previst pel planejament urbanístic que el classifica”.

Efectivament, la finca segregada en la qual es pretén ubicar el projecte no consta que
tingui ni xarxes d’abastiment i de sanejament d’aigua ni tampoc subministrament
d’energia elèctrica. En el cas que ens ocupa, i a tenor d’allò previst en l’article 31.2 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme estaríem en un cas en que la segregació comporta que la finca a
concessionar tingui la consideració de sòl urbà no consolidat. Aquest article exposa el següent:
“Article 31. Concepte de sòl urbà no consolidat.
1. Té la condició de sòl urbà no consolidat el sòl urbà altre que el consolidat.
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2. El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el planejament urbanístic general el sotmet
a actuacions de transformació urbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un pla de
millora urbana o en polígons d'actuació urbanística, o quan deixa de complir les condicions
de les lletres b i d de l'article 29 com a conseqüència de la nova ordenació.
3. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbà no consolidat subjecte a un pla de
millora urbana, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla de millora
urbana, llevat dels casos de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès
supramunicipal, l’ordenació detallada dels quals s’estableix per mitjà del pla director
urbanístic corresponent.”

Com es pot deduir de la redacció de l’article 31.2 parla de una desconsolidació del sòl com a
conseqüència de la tramitació de nou planejament urbanístic, concretament a través de la
modificació del planejament general. En el cas que ens ocupa, la segregació produïda comporta
la desconsolidació de la finca, en la mesura en que provoca la carència de serveis urbanístics
bàsics com els contemplats als articles 27.1.b) i c) del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Per tots els motius esmentats, aquesta segregació que ha comportat la desconsolidació de la finca
segregada a través del Decret 4729/2022, de 27 d’abril de 2022 és nul·la de ple dret en la
mesura en que s’ha produït prescindint totalment del procediment legalment establert:
efectivament, per procedir a aquesta desconsolidació cal tramitar i aprovar un nou
instrument de planejament general o una modificació de l’existent, cosa que no s’ha fet.
A aquests efectes l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques preveu el següent:

“Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
[...]
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.
[...]”
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Arrel de l’exposició feta, es pot comprovar que les clàusules administratives aprovades
inicialment a través del Ple de data de 5 de juliol de 2022 s’han fet en base a una
segregació que és nul·la de ple dret. És per aquests motius que s’al·lega que es
procedeixi a deixar sense efectes i arxivar la tramitació de la concessió d’aquest terreny
per desenvolupar el projecte d’instal·lació esportiva de LUNATICA LODGING, S.L.

SETENA.- Dimensió i qualificació de l’equipament de lleure i esportiu de Sant Oleguer,
i esgotament de l’edificabilitat
L’objecte de la concessió és una part del bé municipal inventariat sota l’epígraf I2a/1.036 (camí
de Can Quadres, 179 «Complex Sant Oleguer, Parc recreatiu Sabadell «La Bassa» i molí de Sant
Oleguer» de 121.145,04 m2) i té un valor patrimonial de 16.604.612,30 €.
La qualificació urbanística d’aquest bé és d’equipament comunitari de lleure i esportiu Clau
C-10 segons la Modificació puntual de Pla general d’ordenació a l’àmbit del Riu Ripoll aprovada
definitivament el 31 de gener de 2003 (MPG-5). En aquesta modificació de Pla general es fixen
les dimensions de l’equipament esportiu i de lleure clau C-10 en 123.478 m2 (pàgina 47 de la
Memòria de la MPG-5), després de classificar els talussos del riu Ripoll com a sòl no
urbanitzable. Atribueix a aquesta qualificació una edificabilitat de 0,2 m2 de sostre per m2 de sòl i
unes ocupacions de 10% per a edificacions i del 40% per a instal·lacions esportives.
Una posterior modificació puntual de Pla general d’ordenació al Parc esportiu de Sant Oleguer i
al parc del Nord aprovada definitivament el 18 de setembre de 2007 fa una reducció d’aquest
equipament C-10 de 2.435 m2 per configurar juntament amb d’altres qualificacions el nou
equipament esportiu clau C-4 de 12.557 m2 (pàgina 14 del Document Unitari de la Modificació
Puntual del Pla general d’ordenació al Parc Esportiu de Sant Oleguer i al parc del Nord) que ha
d’acollir un edifici singular amb una edificabilitat de 1,2 m2 de sostre per m2 de sòl, 22 m d’altura
i de 14.915 m2 de sostre cadastrat destinat a pista d’atletisme coberta i una ocupació del 100% de
la parcel·la (article 6 de la normativa de la Modificació esmentada).
De forma més especifica, l’article 7 de la MPPGM-115 per el qual es modifica l’article 229 de les
normes urbanístiques del Text refós del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell preveu el
següent:
“Art. 229- Condicions de l’ordenació i l’edificació (NB)
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1. El sistema d’ordenació dels equipaments comunitaris generals i locals serà per volumetria
específica, quedant regulats amb els paràmetres urbanístics propis d’aquest sistema
d’ordenació, per bé que les construccions i instal·lacions s’adequaran a l’entorn urbà on
s’insereixin. En aquest sentit, la delimitació i el nombre màxim de plantes de l’edificació
establert pels sistemes d’equipaments al plànol de condicions d’edificació d’aquest Pla general
(sèrie N-3, escala 1:1.000) passa a tenir caràcter indicatiu.
S’exceptuen de la norma comú aquells equipaments i dotacions comunitàries amb condicions
d’ordenació específiques per als quals el Pla general determina directament les condicions
d’edificació (sèrie N-3, escala 1:1.000) o bé, per estar inclòs en un àmbit del Pla especial de
protecció, o bé per contenir condicions específiques provinents del Pla general o del
planejament derivat. Aquests equipaments amb condicions específiques queden localitzats en
els plànols d’ordenació O-1 a O-4 d’aquesta modificació del pla.
L’ordenació dels equipaments generals i dotacions comunitàries privades seguirà, en qualsevol
cas, les determinacions següents:
a) S’adequarà a les característiques de l’edificació de la zona i del paisatge urbà on se situï.
b) Es resoldran arquitectònicament els problemes que ocasionin les parts mitgeres, evitant
que quedin vistes.
c) Es prestarà especial atenció al tractament dels espais no edificats de la parcel·la.
2. Els equipaments de qualsevol tipus que estiguin emplaçats en una “unitat de recorregut
paisatgístic” (P) hauran d’observar allò que es determina a l’article 174 d’aquestes Normes.
3. Es reconeixen els paràmetres d’edificació dels equipaments comunitaris ja construïts a data de
l’executivitat d’aquesta Modificació de pla, sempre i quan l’edifici hagi estat legalment
implantat. En el cas que aquests equipaments no hagin assolit l’edificabilitat corresponent,
podran ser ampliats fins assolir-la sempre que l’edificació existent resulti inferior

la

característica de l’entorn.
4. Els paràmetres d’edificació dels equipaments comunitaris generals (C) i reserves de caràcter
general (C-O) són els següents:
a) Equipaments generals:


Índex d’edificabilitat neta:
[...]

-

E. esportiu i de lleure ( C-10):



Ocupació màxima de la parcel·la:

0,2 m2st/m2s

[...]
-

E. esportiu i de lleure ( C-10):
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Edificació:

10%



Instal·lacions esportives:

40%

[...]”

Aquesta darrera modificació de Pla general fixa l’equipament de lleure i esportiu de Sant Oleguer
en 121.043 m2 com a resultat de l’extracció dels 2.435 m2 indicats, segons aquest nou
planejament general.
Les referències cadastrals que figuren com a bé de caràcter públic esportiu que s’han localitzat
sumen en el seu conjunt 124.323 m2 segons cadastre i són les següents:

7292001DF2979H0001LT
7292002DF2979H0001TT
7086009DF2978H0001MA
7086008DF2978H0001FA

Estem davant d’un bé únic, de superfície diferent en diversos documents oficials:
A l’Inventari Municipal de Béns i Drets (darrera versió de l’any 2020), 121.145,04 m2; segons el
planejament general, en resulten 121.043 m2 de la posterior reducció de 2.435 m2 respecte
123.478 m2. I finalment segons cadastre en resulten 124.323m2.
De forma prèvia a procedir a adjudicar directament la concessió del terreny és indispensable
que l’Administració a la qual ens dirigim precisi quina és la superfície de referència, i que
aquesta es reflecteixi de forma adequada en un mapa topogràfic per conèixer la superfície real de
la finca matriu i de la finca segregada.
Segons els informes emesos, especialment el de patrimoni es concessionen 28.088,81 m2
“Parcialment cada un dels següents: 7086009DF2978H0001MA, 7086008DF2978H0001FA”.
Això s’ha d’extreure del conjunt d’equipament comunitari de lleure i esportiu (clau C-10) que fins
ara ha estat una unitat patrimonial i urbanística única.
L'informe de l’arquitecte de la Secció de Planejament Urbanístic de data 26 d’octubre de 2021
refereix que a l'equipament general esportiu i de lleure (clau C-10) es preveu un índex
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d'edificabilitat neta de 0,2 m2st/m2s i una ocupació màxima de la parcel·la del 10% per a
edificació i 40% per a instal·lacions esportives.
Refereix a més en el seu setè apartat que “Per a l’ordenació volumètrica de l’equipament es
considera necessària la redacció d’un instrument de planejament derivat, atenent a la seva
condició d’equipament de caràcter general emplaçat en unitat de recorregut paisatgístic i en el
parc fluvial del riu Ripoll, d’acord amb les finalitats que per al planejament derivat estableix la
legislació urbanística.»
Si atenem a les previsions de les figures de planejament vigent es pot comprovar que el bé té una
superfície de 121.043 m2. Respecte a aquesta superfície, cal aplicar el coeficient d’edificabilitat
resultant una edificabilitat màxima de 24.208,6 m2 de sostre.
Les parcel·les cadastrals (7292001DF2979H0001LT i 7292002DF2979H0001TT) corresponen als
equipaments municipals avui en servei i acumulen tot el sostre edificat cadastrat que és de 35.952
m2 de construcció:
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Imatge 1. Parcel·la amb referència cadastral 7292001DF2979H0001LT. Font: Seu Electrònica del Cadastre.
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Imatge 2. Parcel·la amb referència cadastral 7292002DF2979H0001TT. Font: Seu Electrònica del Cadastre.

Amb la segregació de 28.088,81 m2 de la finca, segons com s’apliqui el criteri d’edificabilitat en
les instal·lacions existents, aquestes podrien quedar sobreedificades o sobreocupades. Això
implica que podria no existir potencial edificable en aquesta futura concessió administrativa i
només ser possible una ocupació en instal·lacions esportives sense sostre. Aquest aspecte no
s’ha estudiat en cap dels informes municipals emesos fins al moment ni tampoc es
considera en el plec de clàusules administratives aprovades inicialment a través del Ple
de 5 de juliol de 2022.
Si el sostre està ja esgotat, es necessitarà una modificació del Pla General per incrementar el
sostre d’equipament i no només un Pla Especial d’assignació d’usos. Com a tota modificació que
incrementa sostre (encara que sigui d’equipament) és necessari que s’acrediti adequadament
l’interès públic.
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Com a paràmetre urbanístic a considerar també trobem la ocupació en edificis regulada per la
MPPGM-5. Aquesta ocupació està limitada al 10% del sòl del conjunt de l’equipament (que és un
bé únic urbanísticament i patrimonialment i que també acull la bassa de Sant Oleguer pel seu
caràcter recreatiu). La màxima ocupació si es pren com a referència el valor de superfície del
planejament es de 12.104,3 m2. Cal recordar que “La Bassa” recreativa ocupa volum edificat i no
és ús esportiu, per tant computa en el 10% d’aquesta ocupació. S’ha d’establir de forma certa i
precisa com es fa el recompte d’aquestes instal·lacions segons l’establert en el Pla general i si no
està regulat, regular-ho específicament prèviament a l’execució de la concessió.
És indispensable que l’Ajuntament de Sabadell justifiqui detalladament si és atribuïble cap sostre
edificable o l’ocupació de sòl per a sostre a la nova activitat mitjançant concessió administrativa
en l’espai quan l’edificabilitat atribuïble per aquest projecte ja està acumulada en
complexos esportius i de lleure actuals. Els paràmetres reguladors de 0,2 m2/m2, 40%
ocupació d’instal·lacions esportives i 10% per a ocupació d’edificacions i instal·lacions no
esportives, van quedar establerts amb la MPPGM-115 Modificació puntual del Pla general
d'ordenació i refós de la regulació del sistema d'equipaments comunitaris d’aprovació definitiva
del 16 de juliol de 2018 (article 7 de la MPPGM-115 de modificació de l’article 229 del Pla
general).
Com es pot observar, el Pla general s’ha anat modificant per fer modificacions i incorporar
previsions per al desplegament d’equipament esportiu a través de la MPPGM-115 per donar
cabuda a la pista d’atletisme, i on es va reduir la superfície inicial de l’equipament de lleure i
esportiu clau C-10 de Sant Oleguer. Per tant, de forma prèvia a aprovar definitivament les
clàusules administratives per l’adjudicació directa dels terrenys és necessari que
l’Ajuntament de Sabadell determini el criteri d’edificabilitat que farà servir, i en funció
d’aquest, procedir a comprovar i justificar si es compleix amb els percentatges
d’edificació que determina l’article 229 de les normes urbanístiques i si el sostre
edificable es troba esgotat.
En cas que els paràmetres urbanístics del Pla General estiguin esgotats, resulta necessari
modificar el planejament amb caràcter previ a l’atorgament de la concessió
administrativa.
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VUITENA.- La singularitat de l’àmbit del Ripoll i la necessitat d’una avaluació
ambiental prèvia
L’informe de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme (Unitat
d’Urbanisme) de data de 26 d’octubre de 2021 exposa el següent en el seu punt 9.2:

“9.2 Avaluació ambiental:
L’àmbit en qüestió afecta exclusivament a sòl urbà, no es deriven efectes sobre la xarxa natura
2000 o altre espai d’interès natural protegit i per la naturalesa de les activitats que es puguin
desenvolupar, quant als usos admesos, no estaran sotmeses al procediment d’impacte ambiental
(supòsits determinats en l’apartat quart de la lletra a del punt 6 de la disposició addicional
vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol), per la qual cosa no caldrà avaluació ambiental
estratègica.
No obstant això, atesa la singularitat de l’emplaçament en el parc fluvial del riu Ripoll es
recomana que l’instrument de planejament derivat que desenvolupi l’equipament incorpori un
informe ambiental adequat a la naturalesa i dimensió del projecte. Aquest analitzarà les
principals afeccions ambientals i proposarà mesures adequades al respecte, amb el criteri que la
urbanització que es realitzi sigui el més naturalitzada possible, atès l’entorn on es situa.”

L’informe tècnic relatiu a l’avaluació de la instal·lació esportiva per a la pràctica del surf al camí de
Can Quadres del Riu Ripoll de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i
Civisme (Unitat de Transició energètica) de data 15 de setembre de 2021 exposa que “l’activitat
no està sotmesa a un procediment d’avaluació ambiental estratègica.” 9
El Plec de Clàusules Administratives particulars que regiran l’adjudicació directa de la concessió
de domini sobre els terrenys municipals situats al camí de Can Quadres 185-199 per la
construcció d’un centre per a la pràctica de surf de data de 14 de juny de 2022, aprovades
inicialment a través del Ple de data de 5 de juliol de 2022 preveuen el següent a les seves
condicions generals respecte del procediment d’avaluació ambiental:

“Avaluació ambiental:

9 Sobre aquest extrem cal recordar que els projectes quan ho prevegi la normativa es sotmeten a avaluació d’impacte
ambiental, mentre que són els plans i programes els que es sotmeten a avaluació ambiental estratègica.
56

Al·legacions envers l’aprovació inicial de les clàusules administratives que regulen la concessió per
adjudicació directa de béns de domini públic per el projecte “Surfcity”

Encara que no és necessària avaluació ambiental estratègica, atesa la singularitat de
l’emplaçament en el parc fluvial del riu Ripoll es recomana que l’instrument de planejament
derivat que desenvolupi l’equipament incorpori un informe ambiental adequat a la naturalesa i
dimensió del projecte. Aquest analitzarà les principals afeccions ambientals i proposarà mesures
adequades al respecte, amb el criteri que la urbanització que es realitzi sigui el més naturalitzada
possible, atès l’entorn on es situa.”

No es pot compartir el criteri de l’Administració a la qual ens dirigim respecte de la no
obligatorietat de sotmetre en un futur l’instrument que doni cabuda urbanística al projecte a
avaluació ambiental estratègica.
A aquests efectes, segons les disposicions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, pel que fa a l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica aquest instrument
de planejament estaria sotmès com a mínim a avaluació ambiental estratègica simplificada.
Específicament l’article 6.2 preveu el següent:
“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
[...]
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
[…]”

En el cas que ens ocupa la Modificació del Pla General i/0 Pla Especial que s’haurà de tramitar
en un futur per donar cabuda a nivell urbanístic al projecte presentat per la promotora és un dels
supòsits de l’article 6.2.c) de la Llei 21/2013, motiu per el qual, no és que sigui recomanable
que l’instrument de planejament s’hagi de sotmetre a avaluació ambiental estratègica,
sinó que és obligatori.
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A aquests efectes cal recordar que l’article 9.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental preveu el següent en matèria d’obligacions derivades d’aquesta Llei:

“Artículo 9. Obligaciones generales.
1. Los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán someterse
a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. Asimismo, los proyectos
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el
medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización,
deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el
caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una
comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas
y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a
evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.
No se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos
incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin
haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
[...]”

La Disposició Addicional 8a de la Llei 16/2015, de 1 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls
de l’activitat econòmica estableix el següent:

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles
següents:
[…]
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica
ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.
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D’aquest precepte se’n deriva que, la modificació del Pla general requerida per donar cabuda
urbanística al projecte s’haurà de sotmetre obligatòriament a avaluació ambiental
estratègica.
L’informe urbanístic de data 26 d’octubre de 2021 sosté que l’àmbit en qüestió afecta
exclusivament a sòl urbà i no es deriven efectes sobre la Xarxa Natura 2000 o altre espai d’interès
natural protegit i que per la naturalesa de les activitats, quant als usos admesos, no estaran
sotmeses al procediment d’impacte ambiental (Llei 16/2015, disposició addicional vuitena, punt
6, lletra a, apartat quart). No obstant això, atesa la singularitat de l’emplaçament en el Parc Fluvial
del riu Ripoll recomana que l’instrument de planejament derivat que desenvolupi l’equipament
incorpori un informe ambiental adequat a la naturalesa i dimensió del projecte on s'analitzin les
principals afectacions ambientals i es proposin mesures adequades.

NOVENA.- Una concessió administrativa prèviament a la tramitació dels instruments
i/o modificacions de planejament que requerirà l’objecte de concessió presenta indicis
de privatització de la funció pública de l’urbanisme
Cal fer incís en que l’urbanisme és una funció pública, i com a tal, un dels seus objectius és la
satisfacció de les exigències de l’interès general. L’urbanisme abasta la ordenació, la
transformació, la conservació i el control de l’ús del sòl, el subsol i el vol, la urbanització i
edificació, la regulació del seu ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, edificis i
instal·lacions (article 1.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme).
Tal i com s’ha exposat de forma detallada, la manca d’interès general d’un projecte d’aquestes
característiques és palmària; tant de la casuística exposada en l’al·legació primera com de la
situació de crisi climàtica en la que es troba immersa el país no es pot concloure que un negoci
amb gran consum de recursos naturals, generadora de pressions urbanístiques, impacte ambiental
(a través, entre d’altres, de l’artificialització del sòl i de generar pressió sobre les masses d’aigua),
acústic, lumínic i de mobilitat (entre d’altres) que aporta beneficis a una única empresa es pugui
considerar com d’interès general.
No és possible transaccionar o condicionar les competències públiques en matèria de
planejament a través de negocis jurídics que no tindrien cabuda en el marc urbanístic vigent al
municipi de Sabadell i que, a més, no compleixen amb les funcions d’interès general que
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persegueix l’urbanisme. A través de l’adjudicació de terrenys per concessió directa per l’execució
del centre esportiu per la pràctica de surf s’esgotaria, tal i com també s’ha exposat, els límits
d’edificabilitat previstos per a la Clau C-10, portant els mateixos més enllà d’allò que preveu el
planejament general i la legalitat.
De voler-se executar aquest projecte és imprescindible que, prèviament, si el sostre o altres
paràmetres urbanístics estan esgotats, es procedeixi a realitzar una modificació del planejament
general (article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme); de procedir-se a adjudicar directament
aquests terrenys sense la preceptiva modificació prèvia del planejament, aquesta esdevindria nul·la
de ple dret en tant que contravindria el planejament urbanístic vigent al municipi.
Cal advertir expressament a l’Ajuntament de Sabadell que sent coneixedor de les incompatibilitats
de caire urbanístic així com els riscos ambientals i pressions sobre recursos naturals esmentats al
llarg de tot l’escrit concedir a través d’adjudicació directa els terrenys esmentats per l’execució del
projecte d’instal·lació esportiva per la pràctica de surf pot derivar en responsabilitat patrimonial
de l’Administració en cas de que hagués algun incident (per exemple, una inundació) i es
generessin uns danys. Cal fer incís en que inscriure en el registre de la propietat la condició
d’inundable dels terrenys que es cedeixin no comporta un trasllat de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració al promotor del projecte, donat que la primera ha habilitat
l’execució del mateix en una àrea que no és compatible urbanísticament.

Per tot allò exposat,
SOL·LICITO
PRIMER.- Que arrel de les al·legacions reproduïdes es procedeixi a declarar la nul·litat del plec
de clàusules administratives particulars aprovades inicialment a través del Ple de 5 de juliol de
2022 que regiran l’adjudicació directa de la concessió administrativa de domini públic del terreny
de superfície 29.088,81 m2 de la finca municipal, situada al Camí de Can Quadres, núm. 185199, amb la finalitat de destinar-lo a la construcció i explotació d’un centre per la pràctica de surf
i l’Ajuntament de Sabadell s’abstingui de facilitar el desplegament de projectes de similars
característiques en el futur.
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SEGON.- Subsidiàriament, en l’hipotètic cas de que no es declari la nul·litat del plec de
clàusules administratives es sol·licita que es procedeixi a suspendre el procediment d’adjudicació
directa en tant que no:
-

Es procedeixi a aprovar definitivament un Pla Especial, sotmès obligatòriament
a avaluació ambiental estratègica.

-

S’elabori un estudi de viabilitat econòmica i financera un cop s’hagin determinat
els condicionants ambientals, de prevenció de risc i inundabilitat i de
requeriments de recursos d’aigua i energia.

ALTRESSÍ DIC: que aquesta part es reserva el Dret d’exercir o de continuar exercint les
accions pertinents davant de les jurisdiccions que consideri adients.
SOL·LICITO que l’Ajuntament de Sabadell actuï de conformitat.

(signatura i càrrec del signant)
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