AL·LEGACIONS TECNIQUES (13 de setembre de 2022)
La PLATAFORMA DE DEFENSA DEL RIU RIPOLL representada per Associació
per a la defensa i Estudi de la Natura -ADENC i per Moviment Veïnal del Sud.
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, amb una superfície de 28.088,81 m2, per a la construcció d’un
centre per a la pràctica del surf, a favor de l’empresa LUNATICA LODGING S.L.
En Joan Carles Sallas, major d’edat, amb DNI 33893939N, en nom i representació d
ADENC amb NIF G59074484 i seu al carrer sant Isidre 140, de Sabadell actua en
representació de la Plataforma de Defensa del riu Ripoll.
En Ernest Espinós Gil, major d’edat, amb DNI 38992753W, en nom i representació del
Moviment Veïnal del Sud, amb NIF G67433425 i seu a l'Av. Barberà, 142 de Sabadell
actua en representació de la Plataforma de Defensa del riu Ripoll.

EXPOSEN:
Que el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29.07.2022 va publicar
l’anunci de que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió celebrada el dia 5 de juliol
de 2022, va aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars que
regiran l’adjudicació directa de la concessió administrativa de domini públic del
terreny de superfície 28.088,81 m² de la finca municipal, situada al camí de Can
Quadres, núm. 185- 199, amb la finalitat de destinar-lo a la construcció i explotació
d’un centre per a la pràctica del surf durant tot el temps que duri la concessió.
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I que l’esmentat plec s’exposa al públic per un termini de 30 dies, per tal que els
interessats puguin formular les al·legacions i reclamacions que estimin oportunes.
Per aquest motiu i després d’analitzar la corresponent documentació, presenta les
Al·legacions Tècniques següents:

1. CONSIDERACIONS GENERALS A LES AL.LEGACIONS AL PROJECTE
$URFCITY AL RIU RIPOLL
1.1.El riu Ripoll a la Plana del Vallès. Llibre Blanc de la Natura (Folch i altri 1970)
El riu Ripoll, des del seu naixement a la serra de Granera fins desembocar al riu Besòs,
configura un ecosistema excepcional d’un gran valor ambiental i geològic, patrimonial
i social, el qual al llarg de la història han conviscut els elements naturals, l’horta,
aprofitament de l’aigua, la important indústria del segle XIX i XX i darrerament activitats
ciutadanes d’esport i lleure, que han augmentat la presència humana i de vehicles en
aquest entorn fluvial.
Al seu pas pel terme de Sabadell el riu Ripoll ha esdevingut un espai singular prefigurat pel
seu interès geològic fixant un balcó urbà inaccessible amb els talussos i els torrents del
Ripoll (Ribatallada, Colobrers, Riu Tort), amb indrets naturals i paisatgístics de gran interès
i amb elements d’un gran valor ambiental i cultural. El riu Ripoll per superfície i per la seva
singularitat com ecosistema fluvial aporta la major part de biodiversitat del nostre terme
municipal, i que s’estructura a partir del Camí del Riu Ripoll, que el connecta aigües avall
amb el riu Besos.
El pla de recuperació integral del riu Ripoll, impulsat per l’Ajuntament de Sabadell els anys
noranta amb una gran inversió de recursos provinents dels fons europeus, que va construir
nous col·lectors, injectors d’aigua depurada als trams superiors, una nova depuradora a
Can Piteus i l’estació de bombeig, van permetre revertir el procés de degradació de la
qualitat de l’aigua, l’aqüífer i del seu entorn en què es trobava i així, mitjançant una
naturalització espontània sense intervenció pública, millorar i consolidar de manera
important la qualitat de l’aigua, i per tant de la biodiversitat, de la vegetació i de la fauna.
Aquesta millora ha permès augmentar la biodiversitat i el patrimoni natural del riu
Ripoll, revertint la gran degradació ambiental del segle XX per l’abús de l’activitat
urbana i industrial, afavorint l’augment de les poblacions de peixos i la presència de
nombroses espècies d’aus que han trobat en l’àmbit del riu un lloc idoni per nidificar-hi,
resultant ser uns indicadors visibles de la recuperació. Alhora aquesta millora ambiental ha
estat simultània i compatible amb un significatiu augment en l’ús lúdic i ciutadà
d’aquest espai fluvial, especialment de persones que caminant, corrent i en bicicleta
recorren l’itinerari principal del riu d’extrem a extrem del terme municipal.
Tot i aquests avenços des del punt de vista natural, d’ordenació de l’espai i de la creació de
serveis, encara queda molt camí que recórrer per fer realitat un dels grans projectes de la
ciutat: el Parc Fluvial del riu Ripoll, el gran parc de Sabadell i del Vallès.
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En aquest sentit des de la PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL cal avançar en:
a) La millora de la qualitat i estabilitat de l’aigua, de la vegetació i del paisatge per
renaturalitzar la llera del riu amb bosc de ribera.
b) Protegir amb seguretat i rehabilitar i donar ús al patrimoni històric i arquitectònic
abandonat públic i privat com elements patrimonials de la història i de les activitats
tradicionals; els molins, la Sèquia Monar, l’horta consolidada, els camins històrics, etc..
c) Eliminar els abocaments incontrolats, el barraquisme i enderrocar els edificis
industrials en estat de ruïna no protegits.
d) Ordenar i traslladar les hortes marginals existents, la seva degradació
urbanística, el seu trasllat en indrets propers a la Sèquia i a la plataforma fluvial,
tasques obligatòries municipals pendents de fer-ho.
e) Reconvertir el patrimoni industrial en activitats netes, amb tallers i lofts,
creatives i del coneixement, capaces de ser productives i generar un nou teixit
tecnològic i d’emprenedoria amb alta qualitat ambiental.
f) Millorar l’accessibilitat a peu i en bicicleta a l’accés del riu Ripoll, i establir una
xarxa de transport públic col·lectiu estable, l’autobús del Ripoll (Can Puigjaner,
Centre-Covadonga, la Salut, Torreromeu, Sol i Padris i Les Termes) que serveixi als
barris a banda i banda del riu, i que faciliti l’accés a les activitats del riu des del centre
de la ciutat.
Totes aquestes actuacions que requereixen una estratègia pública activa a favor del parc
fluvial del riu Ripoll i la millora de la qualitat ambiental i ecològica del nostre principal
patrimoni natural de la ciutat de Sabadell, el riu Ripoll.
Aquesta estratègia ha de basar-se en actuacions orientades a millorar la qualitat ambiental
del riu Ripoll en totes les seves vessants i evitar activitats que comportin una major
pressió antròpica que canviï el model d’equilibri natura-us de ciutat, i afavoriria la
seva vulnerabilitat en detriment de la qualitat i de l’equilibri del medi natural.
La millor implicació de Sabadell vers una estratègia de sostenibilitat, mitigació i
adaptació del canvi climàtic, és treballar perquè el riu Ripoll sigui com era abans del
segle XX, més verd, mes naturalitzat (rewilding) i fugint d’encimentar i artificialitzar, tal i
com recomanen totes les directrius, Acords i Declaracions sobre l’Emergència Climàtica.
Els propis plans municipals de protecció del patrimoni, tant el PEPBAMAS com el PEPS,
destaquen el valor mediambiental del sistema fluvial del riu Ripoll com el gran eix
connector de la ciutat amb recursos naturals i biològics... La llera, les riberes i les àrees
inundables formen un conjunt de qualitat desigual segons el tram, destacant
especialment que s'hauria de protegir tota la zona inundable i la zona de policia, a
banda i banda dels talussos. Finalment, cal tenir present que el riu Ripoll no és només
propi de Sabadell, neix i continua fora el terme municipal de Sabadell, i pertany a tota la
seva conca, en la qual els municipis en son subsidiaris i solidaris. No es pot actuar sobre
el riu a partir d’una visió localista municipal, sinó amb una visió global de conca perquè
tota actuació que s’hi realitzi, ja sigui positiva o negativa, tindrà repercussions a tot el riu i,
per tant, als altres municipis.
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1.2.Sobre els impacte globals d’una instal·lació de surf al Riu Ripoll
La construcció d’un complex lúdic-esportiu, comercial i de restauració privat al riu Ripoll
anomenat $urfCity en un espai amb molta presència de moltes espècies vegetals,
inundable i on nidifiquen diverses aus, va en sentit totalment contrari de la necessitat de
la recuperació i renaturalització de l’àmbit del riu i en la lògica de preservar i millorar els
espais naturals, com s’ha indicat anteriorment en els OBJECTIUS de recuperació del riu
Ripoll.
El Projecte $urfCity és una instal·lació especulativa i insostenible des de qualsevol punt
de vista: per la pèrdua que comporta d’un espai d’interès faunístic i florístic, per urbanitzar
i fer desaparèixer una zona inundable, per l’elevat consum d’un recurs escàs com
l’aigua i pel gran consum energètic que requereix, per l’increment d’infraestructures
viàries de mobilitat. Un complex amb finalitats lucratives i al marge de l’interès social que
vulnera el sentit comú més bàsic en un context d’emergència climàtica, sequera i
escassetat de recursos naturals i energètics.
Construir-la comportaria artificialitzar encara més el riu Ripoll amb un gran moviment de
terres que poden arribar a uns 120.000m3. La construcció del vas de la piscina d’onades
requeriria formigonar entre 4.730 m2i 5.500 m2 de terreny i emprar 1.650 m3 i 3.300 m3 de
formigó, aixecar un mur de contenció de gabions entre 2 i 4 metres d’alçada de 420
metres de longitud, ocupar més de 2.000 m2 amb els edificis d’instal·lacions, gimnàs i
restauració i més de 1.500 m2 de sola artificialitat d’aparcaments de vehicles, tant a la
part superior, com al costat de la llera del riu.
La seva materialització pot significar un greu atemptat ambiental al riu Ripoll, participant
de la insostenibilitat del model actual de societat, i participant des de l’Ajuntament de
Sabadell amb l’artificialització del riu Ripoll, a l’Ecocidi o sisena extinció de
biodiversitat, que s’està produint els darrers 200 anys.

1.3.Sobre l’ús de l’aigua i l’energia en el context de sequera de 2022 i d’emergència
climàtica.
L’aigua és un bé essencial per a la supervivència dels ecosistemes naturals que molts
cops es subordina a l’activitat humana productiva com es va fer amb les indústries del riu
Ripoll. Un recurs molt escàs que cal obtenir, distribuir i gestionar de manera sostenible,
que cal garantir la qualitat dels aqüífers tenint en compte les necessitats bàsiques i fent-ne
un ús racional i eficient que garanteixi la seva preservació i la disponibilitat futura, que
s’ha de destinar als recursos bàsics com l’activitat industrial, l’horta agrícola i l’agricultura,
el manteniment de la ciutat i jardins, etc. i que ha comportat que Sabadell i el Vallès no
siguin autosuficient en aigua i que utilitzi aigua cedida pel sistema Ter-Llobregat.
L’Ajuntament de Sabadell actua irresponsablement promovent una Piscina d’Onades per
Surf quan no ha regulat cap us de les piscines privades i no hi ha cap regulació
ambiental de l'ús d’aigua de boca urbana per usos com piscines i altres consums
privats importants, fent un paper de negacionisme climàtic de fet, no de paraules
buides.
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L’emergència climàtica, aquest any acompanyada d’una extraordinària Sequera Hídrica i
pluviomètrica, és una realitat innegable que afecta de ple les nostres vides, conseqüència
d’un model de desenvolupament basat en el creixement desmesurat fonamentat en l’ús
dels combustibles fòssils, un abús de l’aigua pels usos urbans sense límit, per l’agricultura i
la ramaderia intensiva, i que comporta la pèrdua de biodiversitat i nombrosos impactes
ambientals arreu del planeta, malgrat sembla que encara hi ha qui no n’és prou conscient.
Un dels impactes més severs del canvi climàtic és sobre el cicle de l’aigua com a
conseqüència de l’augment de la sequera i canvis severs en els règims pluvials, fent més
vulnerable la disponibilitat d’aigua, agreujada per l’augment del consum urbà i la
sobreexplotació, i això no pot quedar oblidat per la OTAA i per l’ACA de la Generalitat de
Catalunya.
Tal i com indiquen totes les previsions, les èpoques de sequera augmentaran i la manca
de recursos hídrics s’agreujarà. L’Agencia Catalana de l’Aigua-ACA, ja han anunciat que
preveu declarar l’alerta per sequera a la regió metropolitana de Barcelona el mes de
setembre i reduir el consum d’aigua de boca i xarxa.
Per la seva banda l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030,
ESCACC30, publicada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un instrument de la política pública
climàtica que s’emmarca en un context d’acords i compromisos sobre polítiques
d’adaptació al canvi climàtic que van des de l’àmbit internacional fins a l’escala nacional,
indica un seguit de recomanacions, objectius i accions relacionades amb el canvi climàtic i
l’aigua:
- Recuperar i conservar el bon estat de les masses d’aigua: rius, embassaments, zones
humides i estanys, aigües subterrànies i aigües costaneres.
- Integrar en el seguiment i control de les masses d’aigua l'avaluació de la seva
vulnerabilitat com a conseqüència dels impactes del canvi climàtic, així com les mesures
d'adaptació necessàries.
- Derivar, amb caràcter prioritari, els volums d’aigua obtinguts amb l’aplicació de mesures
d'estalvi i eficiència cap a l'assoliment dels objectius de qualitat dels ecosistemes
aquàtics.
- Implantar els cabals de manteniment, ecològics o ambientals en els rius de Catalunya i
revisar-los periòdicament en funció de l'evolució de les variables climàtiques per tal que
l'estat ecològic de les masses d'aigua no pateixi un empitjorament irreversible.
- Garantir l’abastament urbà en quantitat i qualitat sota qualsevol escenari de sequera
conegut.
- Aplicar mesures que garanteixin la sostenibilitat econòmica de la restauració dels
ecosistemes aquàtics i del cicle de l'aigua.
- Integrar en el disseny de les noves infraestructures els impactes dels fenòmens
meteorològics extrems.
- Ampliar i millorar el coneixement dels impactes del canvi climàtic en les masses d’aigua i
els usos que se’n deriven.
- Reduir altres pressions antropogèniques que actuen sinèrgicament amb el canvi climàtic
accelerant els seus efectes adversos, com ara la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació
i la contaminació.
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- Reduir la fragmentació i la pèrdua de qualitat dels ecosistemes, de manera que es
garanteixi la connectivitat entre els hàbitats i sistemes naturals.

Unes mesures que sembla no es tenen en compte a l’hora d’avalar un projecte com el
complex lúdic-esportiu al riu Ripoll anomenat $urfCity.
El $urfCity requerirà un consum entre 12.000 m3 i 15.000 m3 anuals d’aigua dolça
únicament per omplir el vas de la piscina d’onades, amb possibles renovacions anuals
per manteniment la qual bàsicament, que s’haurà de proveir de la xarxa d’aigua potable
donat dos motius; l’escàs cabal provinent de la mina del Ripoll, que s’abasteix d’aigua
de la llera del riu i que principalment és aigua depurada per l’EDAR i retornada pel sistema
de retorn, i per altra banda, l’índex elevat d’evaporació d’aigua que mentre que està
documentat en superfície de làmina d’aigua plana de llacs i pantans es situen entre un 2%3%, en piscines d’aquest tamany es poden situar entre el 5% i el 8% anual, que podria
indicar que es superarien els 15.000m3 anuals de consum fix. L’obligatorietat de garantir
un nivell de qualitat d’aigua pot comportar també que entre el 33% i el 50% de l’aigua
de consum del projecte sigui de canonada per complir els requeriments legals d’aigua
“salubre” pel bany.
En aquest context resulta preocupant que la pròpia administració no estigui a l’alçada de
les circumstàncies i avali i tramiti una proposta tan insostenible com el complex lúdicesportiu $urfCity, únicament per satisfer l’interès lucratiu d’un privat. Un projecte
irresponsable que va en contra del bé comú i l’interès públic de preservar els espais
naturals i de no malbaratar un recurs bàsic i tan escàs com l’aigua.
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2A. AL·LEGACIONS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU I DE TRÀMIT:
Fan referència al procediment de tràmit que s’ha realitzat, a un expedient que
s’entén viciat, contractació directa i a la vegada admetre el concepte de concurs
totalment restringit, entre l’inici de l’expedient de concessió directa per un ús
molt concret de Surf, sense avaluar altres usos possibles, i que en l’Acord Final
tant per la forma de tramitació, com per les condicions no regulades
d’adjudicació, no es garanteix els principis de bona fe de les administracions
públiques.
2.1. ALEGACIÓ 1 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DIRECTA DE LA CONCESSIÓ
L’apartat clau en el punt 22è – 1. del Plec de Condicions diu textualment:
La concessió per a la utilització privativa del domini públic s’atorgarà per
adjudicació directa, d’acord amb allò previst en l’article 137.4. c) en relació amb
l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques i concordants, a favor de l’entitat, per donar compliment a
la realització d’un fi d’interès general, d’acord amb els informes tècnics justificatius
que obren a l’expedient de la concessió.
L’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques, en relació a les concessions demanials, en el seu punt 1. diu: L’atorgament de
concessions sobre béns de domini públic s’efectua en règim de concurrència. Això no
obstant, es pot acordar l’atorgament directe en els casos que preveu l’article 137.4
d’aquesta Llei, quan es donin circumstàncies excepcionals, degudament justificades, o en
altres casos que estableixen les lleis.
Per la seva banda l’article 137 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, en allò que afecta a la proposta de concessió, diu textualment:
1. L’alienació dels immobles es pot realitzar mitjançant concurs, subhasta o
adjudicació directa.
2. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles és el concurs. En aquest cas,
l’adjudicació recau en el licitador que, en conjunt, faci la proposició més avantatjosa,
tenint en compte els criteris que s’hagin establert en els plecs corresponents.
3. La subhasta s’utilitza únicament....
4. Es pot acordar l’adjudicació directa en els casos següents:
a) Quan l’adquiridor sigui una altra Administració pública o, en general, qualsevol
persona jurídica de dret públic o privat pertanyent al sector públic. A aquests
efectes, s’entén per persona jurídica de dret privat pertanyent al sector públic la
societat mercantil en el capital de la qual sigui majoritària la participació directa o
indirecta d’una o diverses administracions públiques o persones jurídiques de dret
públic.
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b) Quan l’adquiridor sigui una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat
pública, o una església, confessió o comunitat religiosa legalment reconeguda.
c) Quan l’immoble sigui necessari per donar compliment a una funció de servei
públic o a la realització d’una finalitat d’interès general per una persona
diferent de les previstes en els paràgrafs a) i b).
L’article 137.4 fa referència a l’alienació a l’adquisició d’immobles i no a la concessió dels
mateixos. En aquest sentit no es pot basar en l’article 137, i en particular l’excepció de
l’article 137c) per justificar la concessió directa de les finques de titularitat municipal del
Camí de Can Quadres 185- 199.
En qualsevol cas la concessió s’hauria de basar en l’article 93.1: l’atorgament de
concessions sobre béns de domini públic s’efectua en règim de concurrència, donat que
les excepcions per una concessió directa que preveu l’article 137.4 no són aplicables.
D’altra banda si que és aplicable el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, de la Generalitat de
Catalunya, pel què s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, diu textualment:
Art. 60.2 – Les concessions s’han d’adjudicar mitjançant concurs d’acord amb
els articles següents i amb la normativa reguladora de la contractació dels ens
locals.
Si no resultés prou evident que no és aplicable l’article 137.4 c) en base l’article 93.1 de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques per
adjudicar de manera directa un bé demanial, la jurisprudència del Tribunal Suprem ens
treu de dubtes en una Sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu de
06.03.2012:
No procede la adjudicación directa de concesión demanial de una cantera, pues el inmueble que constituye
su objeto no resulta necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público.
Queda confirmada la sentencia recurrida en casación, que anuló la adjudicación directa de la concesión
demanial de una cantera, acordada conforme a los arts. 93 y 137.4 c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La Sala declara que en este caso no concurrían las circunstancias excepcionales a que se refiere el
citado art. 137.4 c) para que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se
efectuara fuera del régimen de concurrencia, pues dicho precepto dispone que sólo cabe el otorgamiento
directo de la concesión cuando el inmueble que constituya su objeto 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 y b del mismo artículo, es decir, otra Administración
pública, personas jurídicas pertenecientes al sector público o entidades sin ánimo de lucro, y en el caso
examinado de la prueba practicada no se aprecia ningún motivo que permita inferir que el aprovechamiento
de los recursos de la cantera ubicada en terrenos de titularidad pública fuera necesario para cumplir
aquella función o para conseguir un fin de interés general.

És evident que sense retorçar el concepte de servei públic o d’interès general de la
construcció d’un complex lúdic-esportiu per a la pràctica de surf, on l’interès rau
únicament en el lucratiu per part de l’empresa que pretén l’adjudicació i a satisfer la
pràctica esportiva amb preus d’entrades però sense taxa municipal, i destinats a una
minoria, no és aplicable en cap cas que existeixi un interès general.

Al·legació 1
En base tot l’exposat, es proposa que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió de les finques de titularitat municipal del Camí de Can Quadres
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185- 199, per no ser aplicable el procediment d’adjudicació directa, sinó el de
pública concurrència d’usos esportius al tractar-se d’un bé de domini públic i de
Servei Públic.
2.2. ALEGACIÓ A LA CONCESSIÓ D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC A UN
PARTICULAR
Segons l’anunci publicat, l’objecte del Plec de clàusules administratives particulars,
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sabadell, és: l’adjudicació directa de la
concessió administrativa de domini públic del terreny de superfície 28.088,81 m² de la finca
municipal, situada al camí de Can Quadres, núm. 185- 199, amb la finalitat de destinar-lo
a la construcció i explotació d’un centre per a la pràctica del surf.
Per la seva banda, l’anunciat del plec de clàusules diu: .... per a la construcció d’un
centre per a la pràctica del surf, a favor de l’empresa LUNATICA LODGING S.L.
En el dictamen aprovat pel Ple municipal del passat dia 5 de juliol de 2022, així com en els
diferents informes a què fa referència el dictamen, en tot moment es dona com a feta la
concessió del terreny a l’empresa Lunatica Lodging S.L. i s’esmenten els detalls i el
pressupost de la construcció de la possible instal·lació segons consta en l’avantprojecte
d’instal·lació esportiva per a la pràctica del surf en el complexe esportiu de Sant Oleguer de
Sabadell, de data juliol de 2021, presentat per ARQ Quiñoa y asociados S.L.P. per a
l’empresa Lunatica Lodging S.L. Des d’un punt de vista dels procediments d’adjudicació
d’Obres i de drets urbanístics de l’Administració Pública, un Avantprojecte sense VISAT ni
AMIDAMENTS ni PRESSUPOST regulats pels criteris del COAC, i que preveu només un
pressupost estimatiu, no permet establir amb claredat els costos reals del Projecte, i per
tant totes les condicions que cal establir a la CONCESSIÓ.
A més a més, diferents declaracions de representants municipals estableixen
pressupostos contradictoris de preus entre 6 Milions i 14 milions entre les
declaracions als mitjans de comunicació i el COST que indica el AVANTPROJECTE
TÈCNIC, que en no incloure cap requisit ambiental, no ha quantificat CAP COST
AMBIENTAL de l’actuació. Això pot comportar un control important d’altres administracions
a un PROJECTE $URFCITY que pot ser un cau de corrupció urbanística.

Si bé el punt 22è.3 del plec de condicions diu: Un cop finalitzat el tràmit d’informació
pública i aprovat definitivament el plec, s’obrirà la convocatòria que es publicarà
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la seu
electrònica i el termini per a la presentació de la documentació serà de 30 dies hàbils a
partir de l’endemà de l’última publicació. Dins d’aquest mateix termini de 30 dies es
podran presentar sol·licituds alternatives per altres interessats d’acord amb el que
estableix l’article 96.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
Administracions Públiques.
Resulta del tot contradictori, quan no suspecte, proposar una adjudicació directa de la
concessió a una determinada empresa i alhora obrir la convocatòria a altres interessats
9

en període d’Agost de 2022, quan és evident que aquesta possible concessió ja té un
únic concessionari: l’empresa Lunatica Lodging S.L. que és qui va sol·licitar la concessió
per mitjà de vàries instàncies, segons consta en el dictamen, i sense que s’hagi fet un
procés participatiu de lliure concurrència dels interessats, per concretar les Condicions
de la Concessió.

L’evidència que la possible concessió a favor de l’empresa Lunatica Lodging S.L. ja està
més que decidida ho constata el fet que el passat 4 de març de 2022 l’alcaldessa de la
ciutat, conjuntament amb el representant de l’empresa, van oferir una roda de premsa
anunciant la construcció d’aquesta instal·lació lúdica, tal i com es pot observar en el
requadre següent:

Sabadell acollirà una de les primeres piscines d'onades artificials d'Europa
Sabadell acollirà una de les primeres piscines
d’onades artificials per a la pràctica de surf a l’Estat
i a Europa. S’ubicarà a l’anella esportiva de Sant
Oleguer i formarà part d’un equipament obert a tots
els públics, que comptarà amb una segona piscina
per al bany, gimnàs, un skate park, oferta
gastronòmica i de restauració i zona d’aparcament.
Amb una inversió privada de 14 milions d’euros, .....

Text i imatge de la roda de premsa del 4.03.2022, extreta del web municipal
https://web.sabadell.cat/noticies-sub/ajuntament/item/sabadell-acollira-una-de-les-primeres-piscines-d-onades-artificials-d-europa

Es tracta doncs de la concessió d’una finca de titularitat pública que té tota l’aparença de
ser feta a mida a favor d’un particular per part del govern municipal, el qual ja ha decidit
a quin particular li concedeix per un període de 40 anys. Les condicions del punt 22.3 del
plec de clàusules administratives esdevenen simple literatura per vestir la concessió
d’aparença de legalitat.
Cal recordar també que la disponibilitat de sòl públic per a equipaments és finita,
limitada, i per tant la seva concessió per usos privatius que NO son un Servei Públic,
cal justificar-la sempre d’acord amb aquest caràcter i prioritzant l’interès públic i no a partir
de l’interès particular i polític. L’ordre de signatura dels Informes d’Esports i de Turisme
i Promoció de Ciutat, molt posteriors a l’inici de l’expedient, no corresponen al concepte
d’interès públic impulsada per les regidories i àrees que hauria de correspondre.
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Al·legació 2
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió de les finques de titularitat municipal del Camí de Can Quadres
185- 199, donat que darrere d’una aparença de pressupost no justificat amb
amidaments tècnics, i de supòsit de concurrència pública falsa, quan ja s’ha
decidit a quina empresa s’adjudica la concessió. Fet que pot constituir una
irregularitat administrativa i un possible delicte, i que comportarà un informe del
Tribunal de Comptes de la Generalitat de Catalunya vers l’Ajuntament de
Sabadell, amb la pèrdua de prestigi que comporta.

2.3 – ALEGACIÓ A LA MANCA D’INTERÈS GENERAL DE LA CONCESSIÓ
El punt 22è – 1. del Plec de condicions diu textualment:
La concessió per a la utilització privativa del domini públic s’atorgarà per adjudicació
directa, d’acord amb allò previst en l’article 137.4. c) en relació amb l’article 93.1 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i
concordants, a favor de l’entitat, per donar compliment a la realització d’un fi d’interès
general, d’acord amb els informes tècnics justificatius que obren a l’expedient de la
concessió.
El dictamen aprovat pel Ple municipal del 5.07.2022, en el seu punt primer diu:
Declarar l’oportunitat de l’ocupació sol·licitada per la societat Lunatica Lodging, SL,
amb NIF B67575878, per donar compliment a la realització d’un fi d’interès general
d’acord amb l’informe d’oportunitat de la regidora delegada de Patrimoni de 21 de
gener de 2022 i del coordinador d’àrea de Cohesió territorial, desenvolupament urbà,
seguretat i civisme de 10 de novembre de 2021 i en base a l’avantprojecte de
concessió formulat per la societat, presentat mitjançant les instàncies núm.
140985/2021, 149672/2021 i 28011/2022.
Per la seva banda, l’informe oportunitat signat per la regidora de Patrimoni Mª del Mar
Molina en data 21.01.2022, diu textualment:
Iniciar els tràmits per adjudicar de manera directa la concessió de domini dels
terrenys situats al camí de Can Quadres, núm. 185-199 per instal·lar el projecte de
Surfcity, d’acord amb l’article 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques, atès que acordar una concessió directa
estaria justificada per la finalitat d’interès general que representa per a la ciutat de
Sabadell.
El Coordinador de cohesió territorial sr. Toni Serra en el seu informe de 9.11.2021
referent a la concessió administrativa per a la construcció d’un centre per a la pràctica de
surf, també pretén justificar l’interès general amb aquests arguments:
Atesa la singularitat de la instal·lació posposada (sic) 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, a criteri de qui subscriu concorren les condicions
per tal que sigui considerada una instal·lació d’interès general per al municipi als
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efectes d’allò que estableix l’article 137.4.c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques.

L’informe tècnic aporta arguments que es poden considerar pobres i del tot subjectius i
de part al ser el qui signa aquest informe un dels avalador del projecte, tal i com ha
manifestat públicament. En tot cas es tracta d’uns arguments absolutament insuficients per
considerar el complex lúdic-esportiu SurfCity com una instal·lació d’interès general, i en
cap cas com un Servei Públic, sense cap citació a informes previs que haurien de justificar
aquest criteri, que haurien de correspondre a informes competencials del Servei
d’Esports i del Servei d’Activitat Econòmica, Turisme i Projecció de ciutat, que són
incorporats posteriorment.
La resta d’informes en els què es basa el plec de condicions i el dictamen de la concessió
es recolzen en els informes del Cap d’Area i/o Coordinador de Cohesió Territorial per
justificar-la, a partir de reiterar que la instal·lació de surf que es pretén construir en els
terrenys de domini públic té una finalitat d’interès general sense més argumentació
mínimament objectiva i creïble del que és Interès General, i què és Servei Públic?
Sí bé el concepte d’interès general pot tenir una àmplia interpretació des del punt de
vista administratiu, jurídic i polític, en cap cas no es pot apel·lar l’interès general per
donar validesa a un projecte que presenta aspectes substancials que van totalment en
sentit contrari a l’interès públic.
L’interès general no es pot utilitzar a partir de la confluència d’interessos particulars que
suposadament garantirien la viabilitat econòmica (al nostre parer totalment inviable, si no
és que s’està amagant el cost real del Projecte). El cas que ens ocupa es basa en l’interès
particular d’un suposat empresari sense suficiència financera demostrada, que pretén
obtenir uns beneficis econòmics amb un complex privat de surf i l’interès polític particular
del partit i del govern que l’avala. La preservació dels interessos col·lectius estan per
damunt dels drets individuals i els drets públics han d’estar per damunt dels drets privats.
Des d’una perspectiva democràtica l’interès general és l’interès per a millorar les
condicions de vida de la majoria de persones d’una societat. Res més lluny de l’interès
general que l’apropiació del concepte per a satisfer determinats interessos privats. Una
instal·lació privada per a la pràctica de surf no és un servei públic adreçat a satisfer
necessitats de la majoria de la ciutadania, sinó pel gaudi d’una minoria d’esportistes.
La ubicació al riu Ripoll d’una instal·lació de les característiques de la piscina de surf, com
la que es pretén construir en un espai de titularitat pública, va en contra de l’interès
general, en contra de l’interès públic i en contra del concepte de Servei Públic,
perquè atempta als valors de sostenibilitat, biodiversitat, de lluita contra el canvi climàtic, de
no malbaratament de recursos bàsics i escassos com l’aigua, energètics, etc. que afecten a
tota la població i que sobretot afectaran a les futures generacions. Uns efectes molt greus
que tota administració pública hauria d’actuar per evitar-los i minimitzar-los i no per
agreujar-los amb projectes com el SurfCity.
Finalment. reiterem el criteri exposat pel Tribunal Suprem en la sentencia esmentada en
l’al·legació 1a: l’interès lucratiu per part d’una empresa no pot ser en cap cas considerat
interès general, al no respondre a una funció de servei públic.
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Al·legació 3
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió de les finques de titularitat municipal del Camí de Can Quadres
185- 199, per la manca absoluta d’interès general de la finalitat de la concessió:
per no encabir en el concepte de Servei Públic la construcció d’un complex privat
lúdic-esportiu per a la pràctica de surf.

2.4 – AL.LEGACIÓ A LA MANCA DE JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT I
NECESSITAT DEL COMPLEX DE LLEURE I ESPORTIU.
La concessió d’un bé de domini públic ve regulada per la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques, la qual en el seu article 96.2, diu: Per a la
iniciació d’ofici de qualsevol procediment d’atorgament d’una autorització o concessió,
l’òrgan competent ha de justificar la seva necessitat o conveniència, per al compliment
de les finalitats públiques que li competeixen, que el bé ha de continuar sent de domini
públic, i la procedència de l’adjudicació directa, si s’escau.
La construcció d’un complex lúdic-esportiu per a la pràctica de surf al riu Ripoll no consta
en el Pla d’Actuació del Mandat 2021-2023 del govern municipal, ni forma part de cap
proposta programàtica de cap organització política de l’Ajuntament de Sabadell, ni ha
sorgit de cap departament municipal ni d’una proposta estratègica elaborada pels serveis
tècnics municipals, i no consta un Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius-MIEM
municipal que preveu la planificació sectorial del Departament d’Esports de la Generalitat
de Catalunya.
La iniciativa tampoc no ha sorgit d’una demanda social, d’algun col·lectiu esportiu vinculat
a la pràctica del surf o de la Federació Catalana de Surf. Al contrari, aquestes al·legacions
aporten una CARTA d’entitats i ONGs del Surf (surfrider.org) que estan en contra
d’aquestes instal·lacions i la comercialització del SURF com esport no lliure, fora de la
natura
Segons consta el dictamen que la iniciativa parteix de la petició per mitjà de diverses
instàncies, la primera de les quals del 29 de juliol de 2021, del representant de la societat
Lunatica Lodging S.L, en les quals sol·licita “La concessió de 2 parcel·les a la zona de
Sant Oleguer, enfront de la pisca coberta d’Atletisme de Catalunya, per a la construcció
d’un equipament esportiu per a la pràctica del surf”.
Tant el plec de clàusules de la concessió com diferents informes pretenen justificar
l’oportunitat de la concessió a partir de l’informe insubstancial del 9.11.2021 del
coordinador de l’àrea de Cohesió territorial, el qual, en base al seu criteri, argumenta:
- La instal·lació contemplada correspon a un format de pràctica esportiva, ....que compta
amb diversos exemples de característiques similar implantats en diversos indrets.
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- Es tracta d’una activitat de caràcter singular ...alhora conté també un caràcter
complementari al conjunt d’activitats esportives que envolten els terrenys proposats:
la Bassa de sant Oleguer, la Pista Coberta de Catalunya, el complex esportiu de Sant
Oleguer i les piscines municipals Joan Serra.
- 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.

El fet que el complex lúdic-esportiu que es proposa construir compti amb diversos
exemples similars i que alhora seria la única instal·lació a Catalunya; que tingui un caràcter
singular i que sigui un complement a les activitats esportives existents, obviant però que
aquestes instal·lacions són entorns turístics i esportius on l’activitat es ja consolidada, que
no són de titularitat privada i que la que es proposa té una finalitat bàsicament lucrativa,
no justifica la seva necessitat o conveniència, ni té una finalitat pública.
Per altra banda el cap del Serveis d’Esports emet un informe en data 04.11.2021 a petició
del Servei de Patrimoni, en el que exposa:
- Els terrenys pels que es sol·licita la concessió administrativa es troben en l’entorn de
l’anella esportiva de Sant Oleguer, que engloba els següents equipaments esportius
municipals: Complex Esportiu Sant Oleguer, La Bassa, Pavelló Municipal d’Esports i
Piscines Municipals Joan Serra, sent una de les zones principals d’activitat i serveis
esportius a la Ciutat.
- El surf és un esport practicat de manera habitual al mar i que s’ha popularitzat i
augmentat la seva pràctica en els darrers anys, fet que l’ha portat a ser per primera
vegada inclòs en el programa del Jocs Olímpics de Tokio 2020.
- A nivell català la pràctica federada està promoguda per la Federació Catalana de Surf
que depèn de la Federación Española de Surf a nivell estatal i que estan constituïdes
per clubs, esportistes tècnics, jutges i associacions esportives dedicades a la pràctica i
el foment de qualsevol de les especialitats de surf en les seves diverses manifestacions
(Shortboard, Longboard, Stand up Paddle, bodyboard, Skimboard, bodysurf, Kneeboard,
etc)
- La instal·lació que es proposa implantar en els terrenys municipals, i de les que
existeixen experiències similars en diferents punts d’Europa i el Món, permet la
pràctica d’aquest esport en un entorn artificial a nivell d’iniciació, entrenament,
competició i lleure.
En cap document s’esmenta cap referència a que el complex lúdic-esportiu SurfCity tingui
algun interès públic o caràcter de Servei Públic, ni que respongui a alguna demanda
d’un ampli sector esportiu o federatiu que pugui ser considerada.
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Queda palès que l’únic interès que hi ha al darrera de la construcció d’un complex privat
lúdic-esportiu per a la pràctica de surf al riu Ripoll és l’interès lucratiu al marge d’un
mínim interès esportiu, per això parlem de $URFCITY.

Al·legació 4
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió de les finques de titularitat municipal del Camí de Can Quadres
185- 199, en no quedar acreditada correctament la finalitat de la mateixa: la
construcció d’un complex privat lúdic-esportiu per a la pràctica de surf, per
manca d’interès públic i esportiu que justifiqui la necessitat o conveniència o la
seva finalitat pública.

2.5 – AL.LEGACIÓ a la manca d’informació inequívoca de la finca a concedir
El plec de clàusules administratives per a l’adjudicació directa de la concessió de
domini públic dels terrenys municipals per a la construcció d’un centre per a la pràctica
del surf, a favor de l’empresa Lunatica Lodging S.L, descriu la finca objecte de
concessió:
- Adreça: Camí de Can Quadres, 185-199
- Ref. Cadastral: Parcialment cada un

dels

següents:

7086009DF2978H0001MA,

7086008DF2978H0001FA

- Superfície registral: 28.088,81 m²
- Qualificació: Sistema d’equipament esportiu i de lleure (clau C-10)
- Inventari: I2a/1.036

Segons l’Inventari d’Immobles Municipals de 2020 la finca I2a/1.036 forma part del
Complex Sant Oleguer, Parc recreatiu Sabadell “La Bassa” i Molí de Sant Oleguer,
qualificada d’Equipament esportiu i de lleure clau (C-10) amb una superfície de
121.145,04 m2 i un valor patrimonial de 16.604.612,30 €.

Si bé en la descripció registral s’esmenta que aquesta finca es segrega de la d’on s’ubica la
Bassa de Sant Oleguer, no consta en l’expedient cap documentació escrita ni
topogràfica que doni fe d’aquesta segregació i de la certesa del bé que es pretén donar
en concessió i dels restants, de quins terrenys són reversibles i quins romanen en
l’inventari.
Segons el Cadastre, les superfícies de les finques que es proposa cedir en concessió són:
7086009DF2978H0001MA de 16.730 m2 i 7086008DF2978H0001FA de 18.179 m2. La
suma d’aquestes dues superfícies és de: 34.909 m2. Pel contrari la superfície que en el
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plec de clàusules i en els informes tècnics es proposa donar en concessió és de 28.088,81
m2.
D’altra banda, el plànol adjunt que consta com
annex 1 del plec de clàusules de la finca a
concessionar és contradictori entre la
superfície que indica de la finca, 28.088,81 m 2
i els límits representats, que corresponen als
34.909 m2 de les dues finques.
Tampoc no s’ha trobat en l’expedient cap altra
informació que doni fe de quins són els
terrenys concrets que es proposa donar en
concessió i quins no dels 34.909 m 2 del total
de les dues finques.

Al·legació 5
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió per manca d’informació inequívoca sobre la diferencia entre
superfícies cadastrals, superfícies cadastrals i superfícies cartografiades, que
doni fe de l’origen de la finca, de la segregació de les finques i quin és el terreny
concret a cedir en concessió amb plena seguretat jurídica.
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2B. AL.LEGACIONS VINCULADES A LA TRAMITACIÓ URBANÍSTICA
DE L’EXPEDIENT.
Estem en contra d’una concessió administrativa sense una tramitació urbanística prèvia
d’una modificació de PGMOS amb la seva avaluació ambiental i de mobilitat generada,
igual o amb més motiu que es va fer en el seu moment en la mod. de PGMOS per la
ubicació del Pavelló d’Atletisme de Catalunya. Precisament perquè hi ha motius que no
es sol urbà consolidat, que ha esgotat paràmetres urbanístics, i perquè ADENC en nom
de la Plataforma de Defensa del Riu Ripoll ha sol·licitat un Certificat Urbanístic de les
finques, que en data de maig de 2022, que en data de setembre de 2022, encara no ha
estat rebut.

2.6 – AL.LEGACIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC DE “SÒL URBÀ CONSOLIDAT” DE LA
FINCA OBJECTE DE LA CONCESSIÓ.
El plec de clàusules administratives per a l’adjudicació directa de la concessió de domini
públic dels terrenys municipals per a la construcció d’un complex lúdic-esportiu privat per a
la pràctica del surf, esmenta que la finca està classificada de “Sòl urbà consolidat”. El
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, TRLUC, en el seu article 30 defineix el
concepte de sòl urbà consolidat i especifica que és aquell que té la condició de solar
d’acord amb l’article 29, que diu:
“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:
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”.

És evident que la finca a cedir resultant de la segregació de l’original no es pot considerar
“sòl urbà consolidat” ja que no compleix les condicions: a) i b)
a) Al no disposar dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l’article 27.1: xarxa d’abastament d’aigua i de
sanejament, subministrament d’energia elèctrica.
b) No té assenyalades les alineacions ni rasants.

A més, en base l’article 31.2 del TRLUC, la finca objecte de concessió es pot considerar
que esdevé sòl urbà no consolidat com a conseqüència d’haver-se segregat de la finca
original i haver perdut els serveis urbanístics bàsics propis de la condició de solar (art.29)
que requeriran serveis de difícil connexió tal i com indiquen els informes tècnics, i estar
pendent d’un futur planejament derivat.
Article 31. 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.
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Al·legació 6
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió al no poder-se considerar la finca segregada objecte de cessió
de “sòl urbà consolidat” per haver-se “desconsolidat” sense serveis mínims, i
situada en situació inundabilitat, i per tant, com a conseqüència de la seva
segregació de la finca original ha deixat de complir els requisits del TRLUC.

2.7 – AL.LEGACIÓ A LA MANCA DE GARANTIES DE L’EDIFICABILITAT DE LA
FINCA OBJECTE DE LA CONCESSIÓ
La finca municipal objecte de concessió per a la construcció d’un complex lúdic-esportiu
privat per a la pràctica del surf, ocupa una superfície de 28.088,81 m2s segons el Plec de
clàusules administratives posades a exposició pública.
Aquesta finca és fruit de la segregació de la finca I2a/1.036 corresponent al Complex Sant
Oleguer, Parc recreatiu Sabadell “La Bassa” i Molí de Sant Oleguer, amb una superfície de
121.145,04 m2, segons indica el dictamen aprovat pel Ple municipal, tot i la inexistència de
documentació en l’expedient que doni fe d’aquesta operació de segregació de l’any
2022, igual que no consta en l’Inventari Municipal.
El Plec de clàusules administratives indica els paràmetres urbanístics que li atorga el
PGMOS:
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%
Però, les superfícies edificades corresponents a les instal·lacions esportives i els edificis de
la finca matriu I2a/1036 que han esgotat els índex d’edificabilitat i l’ocupació màxima
i, en conseqüència, la finca segregada pot no disposar de superfície d’ocupació ni
d’edificabilitat, la qual cosa impediria ubicar-hi noves construccions.
Es tracta d’una qüestió cabdal que impediria l’objecte de la concessió i podria deixar la
finca matriu en una situació de volum en disconformitat i d’incompliment de protecció
de la legalitat urbanística.
Aquesta situació no està documentada en l’expedient en cap informe urbanístic i en
conseqüència no hi ha garanties que es puguin aplicar els paràmetres urbanístics a la finca
segregada objecte de concessió, a aquests efectes hem sol·licitat un Certificat de règim
Urbanístic estricte de les finques indicades, donat que són finques públiques i no
privades en data
Art.9.7TRLU. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits
destinats a espais lliures i a 34 equipaments s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici
de la col·lectivitat.
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Art.10.2. Article 10. Regles d’interpretació del planejament urbanístic. 2. En el supòsit que diverses normes
o mesures restrictives o protectores, tant les derivades de la legislació sectorial o de llurs instruments
específics de planejament com les de caràcter urbanístic, concorrin en un mateix territori i comportin
diferents graus de preservació, s’ha de ponderar l’interès públic que hagi de prevaler i cercar la utilització
més racional possible del territori.

Al·legació 7
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió al no haver-hi garanties urbanístiques de l’article de que la finca
objecte de cessió disposi de possibilitats d’ocupació i d’edificabilitat amb noves
construccions esportives i edificacions per estar esgotades per les
construccions existents en la finca matriu.

2.8 – AL-LEGACIÓ A LA IMPRECISIÓ DE LA FINCA OBJECTE DE LA CONCESSIÓ
El plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació directa de la
concessió de domini públic dels terrenys municipals del Camí de Can Quadres 185-199 per
a la construcció d’un complex lúdic-esportiu privat per a la pràctica del surf, esmenta en el
Títol I – CONDICIONS GENERALS. Punt Primer, Objecte i descripció:
La descripció de la finca objecte de concessió és la següent:
Adreça: Camí de Can Quadres, 185-199
Ref. Cadastral: Parcialment cada un dels següents: 7086009DF2978H0001MA,
7086008DF2978H0001FA.
Superfície registral: 28.088,81 m²
Aquesta superfície correspon a la suma de les superfícies de les finques referenciades amb
les dues referències cadastrals i que són objecte de la concessió.
Més endavant, en aquest mateix punt primer del Plec de clàusules s’esmenta:
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).
Únicament es fa referència a una de les dues finques objecte de la concessió,
concretament a la més propera al Complex Sant Oleguer, deixant l’altra finca al marge de
la informació, fet que genera una imprecisió documental al Plec de clàusules i a la finca
cedir en concessió.

Al·legació 8
En base tot l’exposat, proposem que es clarifiqui quines són les finques objecte
de la concessió i, si és el cas, esmenar la documentació corresponent del Plec de
clàusules administratives particulars, per evitar qualsevol dubte o imprecisió
documental, i hem sol·licitat un Certificat de règim Urbanístic estricte de les finques
indicades per confirmar-ho, sense resposta municipal.
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2C. AL.LEGACIONS VINCULADES A LA LEGALITAT I GARANTIES
DEL CONCESSIONARI.
Aquestes al·legacions fan referència al compliment dels criteris de suficiència
tècnica i suficiència financera de tot tipus d’activitat i obra que tingui vinculació
amb l’administració pública, tant en termes de licitació d’Obres, d’atorgament de
Subvencions com d’atorgament de Concessions Administratives. Es obligatori
motivar aquesta suficiència tècnica i financera per evitar mals majors de
responsabilitat patrimonial de les administracions, i de garantir mitjançant els
informes tècnics preceptius que els tècnics municipals no estiguin informant
favorablement projectes fallits, amb ple coneixement de la seva incapacitat
d’obrar, o la subcontractació d’accions tècniques i financeres de dubtosa
legalitat i manca de control públic.
2.10– ALEGACIÓ A LA MANCA D’ACREDITACIÓ DE L’EMPRESA DESTINATÀRIA
DE LA CONCESSIÓ
Tal i com s’ha exposat anteriorment, i com indica l’anunciat del plec de condicions
administratives particulars que regiran l’adjudicació directa de la concessió de domini sobre
els terrenys municipals situats al camí de can quadres 185-199, el destinatari previst de la
concessió és l’empresa LUNATICA LODGING S.L. per a la construcció d’un centre per a la
pràctica del surf.
Aquesta empresa familiar amb una administradora única i dos apoderats, tots ells familiars,
amb seu a la ciutat de Barcelona, es va constituir el 16 de gener de 2020 i tenia fins fa pocs
mesos com activitat declarada el lloguer turístic d’habitatges per habitacions i la realització
d’activitats relacionades amb l’hostaleria, sales de festes, botigues de regals, etc.
En data 13 de juny de 2022 va canviar de denominació social i va passar de denominar-se
LUNATICA LODGING SL a denominar-se SURFCITY BNC SL segons el Butlletí Oficial del
Registre Mercantil, BORME, d’aquesta data.

Al·legació 10
En base tot l’exposat, que es deixi sense efecte la concessió de les finques de
titularitat municipal del Camí de Can Quadres 185- 199, donat que l’empresa
objecte de la concessió LUNATICA LODGING S.L. tenia un capital ínfim i cap
tipus de solvència per altres concessions o contractacions, i a més, tal i com
consta en tota la documentació, JA NO EXISTEIX, i sembla que s’està
formalitzant a empresa nova, anomenada $URFCITY, que en cap cas pot
substituir l’anterior sota l’excusa d’obertura del Plec de Condicions a altres
empreses amb exposició pública escandalosament amagada el mes d’agost de
2022.
2.11– AL.LEGACIÓ A LA MANCA DE GARANTIES DE SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA
La concessió administrativa de la finca de titularitat pública del Camí de Can Quadres, 185
– 199, a l’empresa LUNATICA LODGING S.L, per un període de 40 anys té com a
finalitat la construcció d’un complex lúdic-esportiu per a la pràctica de surf anomenat
SurfCity.
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La construcció d’aquest complex requerirà una important inversió. Uns 14.000.000€
segons informacions fetes públiques, molt per damunt dels 6.200.000€ que consten en
l’avantprojecte sense amidaments presentat per ARQ Quiñoa y asociados S.L.P. i que el
dictamen aprovat pel Ple municipal fa seus. L’import de l’explotació i del manteniment del
complex també serà elevat.
L’administració ha de garantir que el concessionari d’una finca de domini públic, ha
d’oferir uns preus públics d’acord amb el criteri de d’Interès Públic i de Servei Públic, i per
tant en algun informe hauria d’haver recomanat els marges de Preu Públic d’accés a la
Instal·lació. Aquesta finca que es veurà alterada de manera radical amb la construcció
d’un complex lúdic-esportiu, l’empresa que en disposi ha de demostrar la capacitat i
solvència econòmica-financera i tècnica-professional sense subrogar o
subcontractar els drets privatius a concessionar que garanteixi la finalitat objecte de la
concessió i per evitar l’especulació urbanística, contra la qual un ajuntament ha de lluitar
activament.
L’empresa LUNATICA LODGING S.L a la que el govern municipal pretén adjudicar la
concessió directa de la finca de titularitat pública del Camí de Can Quadres, 185 – 199, no
presenta d’entrada les condicions necessàries que facin pensar que disposa de la
capacitat i solvència econòmica-financera:
- L’empresa LUNATICA LODGING S.L. creada el 16.01.2020 ja no existeix
- Va ser substituïda per l’empresa SURFCITY BCN S.L. creada el 13.06.2022 en ple
tràmit administratiu.
- SURFCITY BCN S.L. té la mateixa estructura corporativa, amb una administradora
única i dos apoderats, tots ells familiars.
- El domicili social de SURFCITY BCN S.L. és el mateix que tenia LUNATICA
LODGING S.L. que és un domicili familiar particular.
- L’activitat declarada de l’empresa és la d’allotjaments turístics i altres de curta
estada. Explotació de d’apartaments privats, no correspon al’objecte d’aquesta
concessió.
- El seu capital social és de 10.000€
- Disposa d’un nivell de crèdit favorable únicament de 5.000€
- Darrera aquesta estructura corporativa familiar consta un entramat d’empreses que
no afavoreixen les garanties empresarials recomanables.
- L’empresa no té experiència en l’activitat de construcció i gestió de complexos
esportius.
La concessió a una empresa amb aquest perfil no ofereix d’entrada cap tipus de
garanties per part dels informes tècnics municipals, per fer la concessió definitiva de la
instal·lació, per afrontar la construcció i la gestió una instal·lació com la que es proposa. Es
corre el risc de renuncia i de mora del projecte en qualsevol moment previ, i durant
les obres i de fallida abans del segon any d’entrar en funcionament la instal·lació, si
es donés el cas, amb un greu perjudici per la ciutat que veuria alterat un espai important del
riu Ripoll d’una manera del tot reprovable, i amb greus afectacions legals a funcionaris
municipals que varen informar favorablement el projecte pressionats pels polítics.

Al·legació 11
En base tot l’exposat proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió per manca de la documentació que garanteixi la capacitat i
solvència econòmica-financera per part de l’empresa que opti a la concessió i per
evitar perjudicis de responsabilitat patrimonial greu a l’Ajuntament de Sabadell, i
legals a funcionaris municipals.
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2D. AL.LEGACIONS VINCULADES AL IMPACTE AMBIENTAL DEL
PROJECTE.
Aquestes al·legacions són les principals que justifiquen la motivació principal
per les quals aquest projecte és inviable ambientalment en el Riu Ripoll per molts
motius; proximitat a llera publica, inundabilitat, explotació d’aqüífers i aigua de
mina, moviment de terres i alteració plataforma fluvial, artificialització i
pavimentació de superfície, impacte de mobilitat i reserva d’aparcament per 200
vehicles, impactes de soroll i d’il·luminació en l’àmbit fluvial, costos energètics i
d’aigua, impacte sobre la vegetació i la fauna del riu Ripoll, i renuncia a la
renaturalització del riu Ripoll i a equipaments de baix impacte.
L’objectiu d’aquesta al·legació no és indicar totes les motivacions i arguments
ambientals en l’actual context d’emergència climàtica i ambiental, que això es
realitzarà en l’atac a la tramitació ambiental del document urbanístic sinó
demostrar que les condicions posades pels informes tècnics a un projecte que
no estudia cap variable ambiental, es precisament fer un “trajo a mida” de la
concessió per fer viable la concessió amb adjudicació directa.

2.12 – AL.LEGACIÓ A LA UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN EL RIU RIPOLL
El complex lúdic-esportiu SurfCity, objecte de la concessió administrativa a l’empresa
LUNATICA LODGING S.L, es pretén construir en una finca de titularitat pública del Camí
de Can Quadres, 185 – 199, qualificada pel Pla General Municipal d’Ordenació de
Sabadell, PGMOS, aprovat el desembre de 1993, d’Equipament esportiu i de lleure (C-10),
amb un Pla Urbanístic sense Avaluació Ambiental, un pla urbanístic no adaptat a la Llei
d’Urbanisme (art.3 TRLU desenvolupament Sostenible) i no adaptat a la Llei de Mobilitat,
a la Llei de Canvi Climàtic, a l’Estratègia Catalana per a la Biodiversitat i a la
declaració d’Emergencia Climàtica, realitzats per la generalitat de Catalunya, i per tant
un pla NO ADAPTAT no té cap legitimitat per transformar un territori conforme la legislació
actual vigent.
Aquesta qualificació urbanística c-10 ESPORTIVA I DE LLEURE no implica que el seu
destí hagi de ser necessàriament el que es proposa: una instal·lació lúdic-esportiva
privada aliena a l’interès públic. La qualificació esportiva i de lleure va ser atorgada pel
Pla General de manera genèrica, com molts altres espais amb aquesta mateixa
qualificació, sense que això impliqui que s’hi hagi de consolidar un determinat equipament.
Amb tot, el Pla General té ja gairebé 30 anys i ha patit ja nombroses modificacions per tal
d’adaptar-se a noves necessitats i nous requeriments legislatius i estratègics. En aquest
cas podríem trobar-nos que els nous requisits ambientals per a la conservació de l’entorn
del riu Ripoll requerissin disposar d’una major dimensió d’espais naturals inundables
malgrat el planejament no s’hagi adequat encara a aquests requeriments.
La qualificació urbanística “esportiva i de lleure” d’aquesta finca dins l’àmbit del riu Ripoll va
ser atorgada fa 30 anys, quan la necessitat de preservar i millorar els espais naturals no
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era tan imperiosa legal i èticament com la necessitat que hi ha actualment de preservarlos, tot i que el PGMOS va ser pioner i exemple a l’hora de valorar i qualificar els espai
naturals des del planejament urbanístic, mitjançant el PROTOCOL DEL RODAL, va haver
d’incorporar qualificacions d’usos de gran impacte, obligatoriament (com la traça del quart
cinturó) sense cap avaluació ambiental.
En els darrers anys, tot i que l’Ajuntament de Sabadell NO ha publicat cap documentació
sobre la millora dels ecosistemes naturals del municipi, i NO ha publicat cap
documentació sobre la millora de la qualitat ambiental del Riu Ripoll, s’ha avançat en
el coneixement de les dinàmiques dels ECOSISTEMES FLUVIALS i el valor de la seva
biodiversitat i la seva recuperació, i la seva RELLEVANT IMPORTANCIA en l’estructuració
de tots els ecosistemes naturals. Alhora s’ha avançat en la consciència ambiental i gran
part de la societat veu la necessitat i la responsabilitat de preservar, ampliar i millorar els
espais naturals periurbans.
Avui en dia, en el supòsit de redactar un nou pla general, aquesta finca municipal no es
qualificaria d’ús esportiu i de lleure i prevaldria l’avaluació ambiental amb l’opció ZERO,
de la necessitat de mantenir un equilibri entre els usos propers a la llera del riu, d’iniciar la
seva RENATURALITZACIÓ, sobretot en un àmbit tant densament urbanitzat com és el del
tram més al sud del terme municipal
Aquesta finca forma part d’un espai amb un destacat valor mediambiental del sistema
fluvial del riu Ripoll, al ser UN ESTRETAMENT IMPORTANT DEL RIU, i per tant una peça
important del connector natural, per les espècies vegetals que hi viuen com la vegetació
de ribera, per ser una àrea de nidificació d’aus i per tractar-se d’una zona inundable amb
una destacada funció de regulació de les avingudes d’aigua i recàrrega dels aqüífers. El
valor mediambiental d’aquesta finca contrasta amb la qualificació despectiva d’espai buit,
mort, sense valor que, per desconeixement o mala intenció, han fet alguns responsables
municipals amb la finalitat de justificar la intenció de destruir-la amb la construcció d’un
complex lúdic-esportiu. El seu aparent estat actual no pot ser en cap cas un element que
en justifiqui la seva urbanització sinó que cal realment reconèixer el seu valor actual i el seu
valor potencial.

Al·legació 12
En base tot l’exposat, que es deixi sense efecte la proposta d’ubicar un complex
lúdic-esportiu per a la pràctica del surf a les finques de titularitat municipal del
Camí de Can Quadres 185- 199. Degut al valor mediambiental i la funció natural i
fluvial de les finques de titularitat municipal del Camí de Can Quadres 185- 199,
proposem que s’iniciï la corresponent tramitació adreçada al canvi de qualificació
urbanística d’Equipament Esportiu i de Lleure (C-10) per la de Parc EcològicoPaisatgístic (D-3), mitjançant l’avaluació ambiental amb criteris científics.
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2.13 – AL.LEGACIÓ A LA UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN EL RIU RIPOLL
El complex lúdic-esportiu SurfCity, objecte de la concessió administrativa a l’empresa
LUNATICA LODGING S.L, es pretén construir en una finca de titularitat pública del Camí
de Can Quadres, 185 – 199, qualificada pel Pla General Municipal d’Ordenació de
Sabadell, PGMOS, aprovat el desembre de 1993, d’Equipament esportiu i de lleure (C-10),
amb un Pla Urbanístic sense Avaluació Ambiental, un pla urbanístic no adaptat a la Llei
d’Urbanisme (art.3 TRLU desenvolupament Sostenible) i no adaptat a la Llei de Mobilitat,
a la Llei de Canvi Climàtic, a l’Estratègia Catalana per a la Biodiversitat i a la
declaració d’Emergència Climàtica, realitzats per la generalitat de Catalunya, i per tant
un pla NO ADAPTAT no té cap legitimitat per transformar un territori conforme la legislació
actual vigent.
En relació a la utilització de l’aigua dels aqüífers del riu Ripoll l’Ajuntament de Sabadell
expressa però no valora en els informes tècnics que s’utilitzarà aigua de mina en
concessió pública, quan en aquesta concessió ja s’hauria de fixar ELS CABALS DE
CONCESSIÓ perquè si no s’estableix fa inviable el PROJECTE $URFCITY no indica quin
percentatge d’aigua de boca és necessària per a barrejar i dissoldre les dues qualitat de
l’Aigua en un 50%-50% o un 33%-66%.
S’expressa que el consum de l’aigua no és rellevant tot i que els càlculs realitzats son
comparables a un TOTAL DE 400 PISCINES PRIVADES de 20-25m2 en habitatges, i això
SI QUE es molt rellevant.
No hi ha cap informe de DIMENSIONAMENT DE CONCESSIÓ D’AIGUA, no hi ha cap
tràmit a l’ACA de sol.licitud d’aquesta CONCESSIÓ, no consta en el Plec de Condicions
ELS DRETS DE CONCESSIÓ MUNICIPALS DELIMITATS, per tant no és viable només la
concessió de la finca sense reconèixer aquests drets en el mateix tràmit.
Però si el consum d’aigua no és rellevant com s’afirma, considerem que la ubicació de
l’equipament no està vinculat a la connexió directa amb una mina/concessió de drets
d’aigua del riu Ripoll, i que igual que el llac del Parc Catalunya està situat a l’Eix Macià
de Sabadell, una instal·lació d’aquet tipus NO ha d’estar necessàriament connectada a una
aigua d’accés més econòmic, sinó que té autonomia per situar-se en altres indrets del
territori, sense afectar greument l’ecosistema fluvial en l’àmbit de Policia del Riu Ripoll.

Al·legació 13
En base tot l’exposat, que es deixi sense efecte la proposta d’ubicar un complex
lúdic-esportiu per a la pràctica del surf a les finques de titularitat municipal del
Camí de Can Quadres 185- 199 a la llera i àmbit de policia del riu Ripoll degut al
valor mediambiental i la funció natural i fluvial de les finques de titularitat
municipal proposem que s’anul·li la concessió per no haver condicionat els drets
de concessió hidràulics mitjançant els informes pertinents de l’ACA i la OTAAA.
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2.14 – AL.LEGACCIÓ AL RISC AMBIENTAL I INUNDABILITAT DE LA FINCA.
Segons el mapa inundabilitat hidràulica de l’ACA la finca que es pretén donar en
concessió per construir-hi un complex lúdic-esportiu de surf, ocupa la pràctica totalitat
de la zona prevista d’inundació en base el període de 500 anys de retorn, tal i com es
pot observar en el plànol que consta en l’informe urbanístic del 17.11.2021 signat per
l’arquitecte de la Secció de Planejament urbanístic.
Si bé, en base aquest període de retorn establert no hi hauria incompatibilitat en
autoritzar la construcció en aquesta zona des del punt de vista urbanístic, cal
considerar la inexistència de risc zero. Tant és així que l’informe del Coordinador de
Cohesió Territorial de data 10.11.2021 adverteix que, a banda de la corresponent
autorització per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, també s’hauran d’atendre les
condicions d’obligatorietat en matèria d’aigües i de domini hidràulic per part del
promotor:

Plànol Indicatiu de l’estretament del riu Ripoll en aquest indret entre el talús
directament vinculat a la llera de Can Roqueta, i el vial del Camí de Can
Quadres a la cota horitzontal superior de la concessió. Es veu en groc els sols
amb pendent sup. Al 20% i es veu les afectacions sobre la Central de
Bombeig afectada per la inundabilitat actualment, que s’ampliaria amb el
canvi de Cota de la Plataforma del Projecte Surfcity. DISTANCIA 193M
ESTRETAMENT.

Plànol de la finca susceptible de
concessió i la superposició de la zona
inundable corresponent al període de 500
anys de retorn segons informació de l’ACA,
sense estudiar els efectes sobre finques
superiors i finques inferiors.

MUC; Mapa Urbanístic de Catalunya.
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Condicions mínimes d’obligatorietat en matèria d’aigües i de domini hidràulic per
part del promotor:

- Subscriure una declaració responsable on expressi clarament que coneix i
assumeix la situació d’inundabilitat de la parccel.la cedida
- Subscriure una declaració responsable on expressi clarament que coneix i
assumeix el rel risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats.
- Disposar del certificat del Registre de la Propietat en el qual s’acrediti que
existeix anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable.
S’han exclòs altres Condicions bàsiques per garantir la disminució del risc
ambiental i la Qualitat Ambiental conforme art.3 del TRLU vigent.

-

-

-

Subscriure una declaració responsable on s’expressi i coneix i assumeix les
afectacions sobre finques aigües amunt publiques (Bassa Sant Oleguer i Pistes
Esportives d’Atletisme) i aigües avall (finques publiques estació del sistema de
Bombeig i finques privades d’activitat Econòmic.
Subscriure una declaració responsable on s’expressi i coneix i assumeix les
afectacions sobre la xarxa viaria bàsica de carreteres amb la crta B-140 a Santa
Perpetua de la Mogoda.
Avaluar el control periòdic de l’estat de la Aqüífer del Riu Ripoll i de les
concessions administratives i drets d’aigües que es sol·licitin.
Avaluar el control periòdic de la qualitat de les aigües que s’aboquin al riu
Ripoll amb excés de substancies i minerals; clor, sodi, etc....amb l’obligatoiretat
de control de l’ACA.

Pef això cal indicar que això és Una manera irresponsable d’intentar derivar la
responsabilitat de construir una instal·lació cap el promotor exclusivament, quan són
les administracions públiques mitjançant la tramitació anticipada del planejament general i
l’expedient administratiu ambiental corresponent, les qui tenen una major responsabilitat en
base la seva potestat d’autoritzar-la o no tal com indica el TRLU.
D’altra banda cal tenir present que les previsions de risc d’inundació en 10, 100 o 500 anys
han quedat totalment obsoletes a l’estar fetes a partir de càlculs que no han tingut en
compte els efectes de l’emergència climàtica i en conseqüència ens trobem davant d’un
important grau d’incertesa per l’evolució de fenòmens no previstos.
Per salvaguardar la instal·lació dels efectes d’una possible avinguda de les aigües
del riu Ripoll, l’avantprojecte del complex $urfCity planteja la construcció d’uns murs de
gabions de formigó reciclat o de rocalla i un talús de terres per salvar un desnivell de
més de 2 metres d’alçària i d’uns 250 metres de llarg, segons les cotes dels plànols
corresponents, incomplint el PGMOS de Sabadell (Unitat de Paisatge) i modificant
substancialment el comportament de la inundabilitat de la Q500 i del Flux Preferent, i
privatitzant la Zona de Policia.
Destacar que la proposta de construir un mur perimetral entra en contradicció amb el
què esmenta el Coordinador de Cohesió Territorial en el seu informe de 9.11.2021, on el
punt 5è de les conclusions diu textualment: ...i tractament de les tanques i dels desnivells
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de la manera més naturalitzada possible (evitant l’aparició de murs -fins i tot de
rocalla-).
Aquest mur, a més d’un gran impacte visual encaixonaria encara més el curs de l’aigua
en cas d’avinguda i impediria la funció de les zones inundables de laminar i disminuir la
velocitat de l’aigua, la qual aniria a un altre lloc a més velocitat amb impactes negatius riu
avall, especialment als talussos i les planes inundables amb activitats.
L’afectació de la zona inundable vulnera Pla Especial de Protecció del Patrimoni de
Sabadell (PEPPS) que diu que el patrimoni hidrogeològic i hidràulic del terme municipal de
Sabadell ha de ser objecte d’especial respecte i protecció en el planejament urbanístic.
La desaparició de la zona inundable tindria molts i imprevisibles efectes negatius, des
dels ocasionats en cas d’avingudes, l’impacte visual i paisatgístic del mur de contenció, la
pèrdua de permeabilitat del sòl, etc. Factors que haurien de ser objecte d’un estudi dels
efectes hidràulics que comportaria la construcció d’un complex com el què es proposa
previ a la proposta de concessió de la finca.
La decisió d’adjudicar en concessió una finca amb unes característiques ambientals i
hidràuliques tan específiques i sensibles s’hauria de fer des del rigor i la responsabilitat
política i tècnica a partir del màxim coneixement previ i no a posteriori dels impactes.
En aquest sentit en l’expedient no hi consta cap informe previ per part de l'autoritat
competent en matèria d'aigües, l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, que avaluï les
conseqüències futures d’una instal·lació com la que es planteja en una zona inundable. Un
informe previ a la concessió que ha de ser preceptiu i vinculant, ja que podria
considerar inadequada la construcció d’un complex lúdic-esportiu per a la pràctica de surf
en aquest indret.
En aquest sentit els informes tècnics municipals no valoren l’estat de la situació de la
Sèquia Monar en aquest indret utilitzant un FITXA DE PATRIMONI que no correspon,
sense aportar la informació que consta al CD del Patrimoni del Parc Fluvial del Ripoll;
inventari d’elements d’interès Cultural 1997-1999, i tampoc inclou l’obligació prèvia de
fer prospeccions arqueològiques i paleontològiques quan la parcel.la està situada molt a
prop del àmbit d’exploració del recinte de Can Piteus del Miquel Crusafont, no havent-hi
cap Informe del Museu d’Història ni del Institut de Paleontologia de Catalunya-ICP.
Finalment , no hi ha informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya-ICGC
respecte els riscos Geològics.

Al·legació 14
En base tot l’exposat, proposem que es suspengui el procediment d’adjudicació
de la concessió i es deixi sense efecte la proposta d’ubicar un complex lúdicesportiu per a la pràctica del surf a les finques de titularitat municipal del Camí de
Can Quadres 185- 199, pels greus impactes ambientals que tindria la seva
construcció en una zona inundable i pels que podria ocasionar la seva
desaparició. I per la manca d’un informe previ de l’ACA que avaluï les
conseqüències futures d’una instal·lació com la que es planteja.
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2.15 – AL.LEGACIÓ A LA CAPACITAT DE LA PISCINA D’ONES ARTIFICIALS
Es fa constar que el Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació directa de la
concessió i el dictamen aprovat pel Ple municipal de juliol no consta la dimensió i el
volum de l’aigua necessari per omplir la piscina d’onades, ni el consum anual
previst, ni l’origen de la mateixa, ni la concessió administrativa obligatòria de mina o
de l’Aquifer del Riu Ripoll, tot i ser una dada molt important a considerar pel seu impacte
ambiental.
Els informes tècnics municipals no aporten informació de base sobre l’Estat dels
Aquifers del Riu Ripoll en aquest indret i tampoc aporten informació sobre si la
Concessió anual del dret de concessió d’aigües seria de AGBAR, de CASSA o del
mateix Ajuntament de Sabadell, contribuint a la desinformació sobre el Projecte. I tampoc
informen si això ja s’està produint tot i que el Ple de Juny de 2022 es va nomenar el Sr.
Antoni Serra, arquitecte coordinador de cohesió Territorial, i sense cap formació específica
sobre gestió de l’aigua, representant de l’Ajuntament a l’empresa CASSA-AGBAR.
L’avantprojecte d’instal·lació esportiva per a la pràctica del surf redactat per ARQ Quiñoa y
asociados S.L.P. per a l’empresa Lunatica Lodging S.L. indica que: La piscina se sitúa a la
cota +116,3 m, y estará rodeada por unas plataformas planas o en pendiente, creando un
foso de 1,4 m en el punto más bajo que permitiría una acumulación de agua de 6.700 m3.
Un simple càlcul de les mides del vas de la piscina d’onades artificials, més l’espai de la
maquinària per generar les onades, que consten el els plànols de l’avantprojecte ens situa
en un volum d’aigua mínim necessari de 12.000 m3, que pot arribar fins els 15.000m3 .
Si es comptabilitza l’evaporació en període de sequeres i altres temperatures pel canvi
climàtic i per l’evaporació generada pel moviment d’onades que és molt superior al 3-5%
mínim ordinari i pot situar-se entre el 7,5-10% anual.
Per altra banda, accedir a una concessió de pou o de mina no existent actualment hauria
de tenir una bona justificació, ja que va totalment en contra del Decret de Sequera de
l'Agencia de l’Aigua de Catalunya-ACA. Si s’agafa una part d’aigua de xarxa, cal fixar quin
cabal es necessita per barrejar amb l’aigua d’aqüífer/mina. El fet que hi hagi onades pot ser
rellevant per l’evaporació, a més, bombejar l'aigua ahir era car, però ara és caríssim i el
binomi aigua-energia ara mateix és una de les màximes preocupacions de les
companyies...En el cas de bombar aigua, el més important per fer l’avaluació energètica
és conèixer el rendiment de les bombes, quantes farien falta, el seu consum i si les podrien
engegar per la nit quan la corrent és més barata i acumular l'aigua en un dipòsit (no
existent i no previst) o bé la piscina ja faria de dipòsit amb poc control. No es fàcil de
justificar aquesta informació tècnica que no surt en el Plec de Condicions, ja que és molt
tècnica, i aquí es veu si el projecte és vàlid l’assessorament tècnic o es especulatiu.
Cal conèixer el sistema de comportes gegants o bé amb un flux continu, però això demana
energia de manera constant sigui el preu que sigui en aquell moment, avui en dia és molt
més cara l'energia que fa 12 mesos, i pot fer inviable aquesta concessió.
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A nivell de qualitat ambiental, pot passar que la instal·lació aboqui anualment aigua al
Riu Ripoll amb percentatges importants de clor o sal, però pot no avaluar-se respecte
altres components, perquè l’aigua de consum també en porta, es més recomanable el clor
perquè una part es volatilitza amb el temps i té menys estabilitat en les afectacions a la
qualitat ambiental de l’aigua que la gestió de sal o salmorres. A més, aquests tòxics
químics li treuen oxigen per les condicions de vida dels peixos del Ripoll, tot i que
de forma relativa.
Desgraciadament sembla que l'ACA ha baixat molt el nivell d'exigència en l'aigua de
sortida de les EDAR, tant per canvis normatius més laxes com per culpa de la pandèmia,
però si l'ACA gestiona fons europeus tornarà a exigir condicions de salubritat elevades.
directes sobre les instal·lacions, o indirectes mitjançant tubs i drets de connexió o
evacuació a depuradora, i més si està en la proximitat de la instal·lació.
Fem constar que ambientalment segons les nostres dades la instal·lació Surfcity necessita
entre 5.600-6.000m2 de bassa de piscina, Onades a l’entorn de 2 metres, i un fondo
mínim 3 metres am el funcionament Electric d’onades durant 165.500 hores l’any, a 4
onades per minut, s’ha de moure un total de 16,800 de metros cúbics anuals amb
tractament de clor o sals que afecten al riu Ripoll (16.800 m3) d’aigua que cada any s’han
de tirar pe fe manteniment de la piscina. Es l’aigua necessària per l’abastiment d’uns
3.000 habitatges o famílies, o d’unes 15.000 persones de Sabadell, o de 420 piscines
privades de 20m2.

Al·legació 15
Que prèvia a la tramitació de la concessió de la finca municipal s’aporti un
certificat de la capacitat d’aigua de la piscina d’onades artificials, el consum
anual previst i l’origen de la mateixa per a poder avaluar mínimament el seu
impacte; l’estat dels aqüífers, els factors energia/aigua siguin sostenibles, que es
valori l’obligació de connexió d’evacuació de l’aigua directament a l’estació de
bombeig per eliminació de clor i/o sals.
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2.15bis – AL.LEGACIÓ A LA DESPESA ENERGÈTICA DE LA PISCINA D’ONES
ARTIFICIALS
Aproximació a la Despesa d’Energia de la instal·lació:
Es fixen un objectius d’autoconsum fotovoltaic del 30%, la resta serà mitjançant la
contractació d’una comercialitzadora amb certificació d’origen renovable, en cap cas indica
la problemàtica greu, l’avantprojecte i els informes municipals no indiquen la gran
quantia d’energia que consumeix la instal·lació.
La dada de producció anual màxima amb fotovoltaica pot ser de 0.60-0,80 GW/any i
les dades aproximades de consum de tota la instal·lació (que caldria més detall) serien
entre 2,70 i 3,00 GW/any. (no s’indica l’estructura de la despesa energètica per potabilitzar
i bombejar l’aigua, la despesa per motor per fer les ones, i la resta de despesa de gimnàs i
restaurants).
Considerem que tota l’actuació desenvolupada novpodra arribar a produir realment el 30%
d’energia pròpia fotovoltaica perquè no està establerta un mínim de superficie fotovoltaica
en l’activitat. Considerem que només amb una gran ocupació de superfície inviable es pot
arribar a un màxim del 20-25% del suposat autoconsum, ja que hauria d’ajustar-se
perfectament el consum a la producció. S'estima que amb les dades valorades, no
s’assolirà més d’un 12-15% de generació local per autoconsum, per tant la fotovoltaica
es un sistema sostenible insuficient.
El Consum global anual instal·lació segons enginyer tècnic especialista en instal·lacions
electriques : A nivell comparatiu, 2,90-3 GW suposen el consum del Surfcity es
equiparable al consum de l’enllumenat de la ciutat de l’ordre del 60-66% de tot
Sabadell, i pot representar 10 vegades el consum anual de la Bassa, o l’energia que
consumeixen uns 1.100-1200 habitatges. S’hauria de contrastar si un augment de
consum d’energia de tal magnitud, va en la línia dels plans aprovats i compromesos per
l'Ajuntament de Sabadell del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per la Sostenibilitat o Pla
Acció Climàtica i Energia o d’emergència climàtica en un equipament Municipal.
Com exemple, la potència contractada de la Bassa Sant Oleguer pot ser entre 150 i 180
kW i en aquesta proposta es necessiten més de 1.300 kW pel Surfcity pel que es
necessitarà un o dos centres de transformació (doble CT). En teoria, al finalitzar la
concessió passa a ser propietat de l’Ajuntament i això suposarà una despesa en
manteniment i unes infraestructures de dimensions considerables en despesa energètica.

Al·legació 15bis
Que prèvia a la tramitació de la concessió de la finca municipal s’aporti
informació mitjançant un informe d’un enginyer d’activitats de l’impacte real del
cost energètic de la instal·lació del Surfcity, i que es posin els paràmetres reals
mínims de generació d’energia d’autoconsum anual de forma determinant per
garantir la instal·lació i que tota les connexions elèctriques de l’activitat corrin a
càrrec de , l’operador en qualsevol cas com a condició prèvia de compliment de
l’article 29 i 30 de la llei d’urbanisme TRLU a l’Inici d’Obres de la instal·lació
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2.16 – AL.LEGACIÓ A LA NO CONSIDERACIÓ DE L’AFECTACIÓ DEL RISC
RADIOLÒGIC.
La finca municipal objecte de concessió per a la construcció d’un complex lúdic-esportiu
privat per a la pràctica del surf es troba dins de l’àmbit d’afectació de Risc tecnològic /
Risc radiològic. Segons el mapa de riscos de Protecció Civil de Catalunya la finca en
qüestió es troba dins del radi d’1 km d’una Instal·lació de Vigilància Radiològica (IVR).
Concretament, de la industria Ferimet SLU situada al polígon industrial de Can Roqueta.

Mapa de riscos de Protecció civil de Catalunya
Radi d’1km de Risc radiològic.

El Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT) del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, revisat el febrer de 2020, també
contempla aquesta instal·lació industrial

Ni el Plec de condicions, ni en el dictamen, ni en l’expedient no hi ha cap informe ni cap
referència al fet que la finca objecte de concessió es troba dins de l’àmbit d’1 km d’una
Instal·lació de Vigilància Radiològica (IVR) i en conseqüència es contemplin les actuacions
de prevenció que es puguin derivar o contemplar en un possible complex de nova
implantació.

Al·legació 16
En base tot l’exposat, que prèvia a la tramitació de la concessió s’aportin els
informes tècnics que avaluïn les actuacions a considerar per trobar-se la finca a
cedir dins l’àmbit d’afectació de Risc tecnològic / Risc radiològic.
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2.17– AL.LEGACIÓ A L’AFECTACIÓ ARQUEOLÒGICA DE PROTECCIÓ DE LA
SÈQUIA MONAR REGULADA PER LA LLEI DE PATRIMONI CULTURAL DE
CATALUNYA I EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.
La finca municipal objecte de concessió per a la construcció d’un complex lúdic-esportiu
privat per a la pràctica del surf conté dins del seu àmbit un tram de la Sèquia Monar, un
bé protegit pels seus valors històrics, ambientals, socioculturals i arqueològics.

Plànol Nr3 del PEPS. Bens naturals, ambientals i paisatgístics, amb la
superposició de la finca.

CD del Patrimoni del Parc Fluvial del
Ripoll; inventari d’elements d’interès
Cultural 1997-1999.

La Sèquia Monar és un bé patrimonial mil·lenari, de la qual se’n tenen les primeres
referències documentals ja en el segle X. i és un element fonamental del Parc fluvial del riu
Ripoll. Forma part de l’inventari de bens municipals i està declarada Bé Cultural
d’Interès Local, BCIL.

El Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de
Sabadell, PEPBAMAS (PE-122) vigent, en regula les condicions en la fitxa EEA-66.
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El Pla Especial del Patrimoni de Sabadell, PEPS (PE-131) en tràmit, les regula en la
fitxa AEA.062.BARP.
En relació la Sèquia Monar tan el PEPBAMAS com el PEPS estableixen les condicions
següents:
“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”.
“No es permet la modificació”
“Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi patrimonial previ al projecte d’intervenció”
“Les actuacions de restauració en cap cas podran suposar aportacions de reinvenció o nou
disseny”
“Qualsevol proposta haurà de ser avaluada per la Taula de Patrimoni de Sabadell”

El Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de la finca i el dictamen aprovat pel
Ple municipal reconeixen que la finca en qüestió conté la Sèquia Monar, però no
estableixen cap requisit d’actuació:
Condicions de protecció:
La parcel·la camí de Can Quadres, 185 conté un bé protegit segons el seu valor arqueològic:
Forma part d’un espai d’expectativa arqueològica (EEA) denominat “Sèquia Monar” amb número
d’identificació 66.
Aquest (EEA) es troba dins la categoria d’Espai d’àmplia expectativa arqueològica amb nivell de
protecció
sistemàtica
en
què
el
tipus
d’intervenció
a
realitzar
serà
de:
documentació/prospecció/excavació.
Planejament en tràmit: La parcel·la camí de Can Quadres, 185 conté un bé protegit segons el seu
valor arqueològic, d’acord amb el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), en tràmit:
Patrimoni arqueològic:
Denominació: Sèquia Monar
Identificació: AEA.062.BARP
Nivell de protecció: 6. Àrea d’expectativa arqueològica

D’altra banda, l’Avantprojecte d’instal·lació esportiva per a la pràctica del surf presentat per
ARQ Quiñoa y asociados S.L.P. per a l’empresa Lunatica Lodging S.L. no hi fa cap
referència i ni tan sols l’esmenta, no hi ha informe del Museu d’Història, no hi ha Informe
del ICP, no hi ha informe de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Tot i tractar-se d’un bé cultural patrimonial sorprèn que la direcció del Servei de Cultura
tampoc hi faci cap mena de referència ni documental ni de criteris de conservació en el seu
informe tècnic de 22.03.01, i no citi informes especialitzats dels seus tècnics en
patrimoni.

La Sèquia Monar és un bé patrimonial mil·lenari, de la qual se’n tenen les primeres
referències documentals ja en el segle X, i és un element fonamental del Parc fluvial
del riu Ripoll. Forma part de l’inventari de bens municipals i està declarada Bé
Cultural d’Interès Local, BCIL, regulat per la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català.
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El Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de
Sabadell, PEPBAMAS (PE-122) vigent, en regula les condicions en la fitxa EEA-66.
El Pla Especial del Patrimoni de Sabadell, PEPS (PE-131) en tràmit, les regula en la
fitxa AEA.062.BARP. Com hem indicat en relació la Sèquia Monar tan el PEPBAMAS com
el PEPS estableixen les CONDICIONS següents:
“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”.
“No es permet la modificació” “Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi patrimonial
previ al projecte d’intervenció” “Les actuacions de restauració en cap cas podran
suposar aportacions de reinvenció o nou disseny” “Qualsevol proposta haurà de
ser avaluada per la Taula de Patrimoni de Sabadell” .

El Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de la finca i el dictamen aprovat
pel Ple municipal reconeixen que la finca en qüestió conté la Sèquia Monar, però no
estableixen sorprenentment cap requisit d’actuació:
Condicions de protecció:
La parcel·la camí de Can Quadres, 185 conté un bé protegit segons el seu valor
arqueològic: Forma part d’un espai d’expectativa arqueològica (EEA) denominat “Sèquia
Monar” amb número d’identificació 66. Aquest (EEA) es troba dins la categoria d’Espai
d’àmplia expectativa arqueològica amb nivell de protecció sistemàtica en què el tipus
d’intervenció a realitzar serà de: documentació/prospecció/excavació.
D’altra banda, l’avantprojecte d’instal·lació esportiva per a la pràctica del surf presentat
per ARQ Quiñoa y asociados S.L.P. per a l’empresa Lunatica Lodging S.L. no hi fa cap
referència a cap protecció patrimonial i ni tan sols l’esmenta tot i tractar-se
d’un bé patrimonial BCIL.
En relació a la Sèquia Monar, la clàusula 17ena del Plec de Condicions no identifica
gràficament el tram afectat i argumenta que no queda garantida la protecció legal en el
projecte.

Al·legació 17
En base tot l’exposat, que prèvia a la tramitació de la concessió s’aporti un estudi
patrimonial sobre la Sèquia Monar que avaluï la possible afectació sobre aquest
bé patrimonial i defineixi les actuacions a considerar, i que el nivell de protecció
de la Sèquia, impediria la continuïtat de l’activitat, ja que NO es un Servei Públic
Essencial ni és una activitat d’Interès Públic, que obligui a la destrucció d’un
element documental arqueològic.
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2E. AL.LEGACIONS VINCULADES A LES CONDICIONS
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ.

DE

Aquest apartat d’al·legacions podria estar en el segon grup d’Al·legacions com
al·legacions vinculades al tràmit patrimonial que s’està realitzant, però s’ha
considerat que era necessari posar-ho al final per que amb totes les altres
al·legacions fetes, es veu la importància de ser conscients de la Responsabilitat
Patrimonial de les administracions si aquest projecte $urfCity es porta a terme
amb el vist i plau dels informes de Patrimoni.
La Plataforma de Desens del Riu Ripoll i les entitats que la representen
consideren que hi varis cànons, fiances i garanties a establir per evitar la fallida
econòmica i la reversió inicial dels terrenys, ja que en cap cas aquesta
intervenció, si es fallida, té sentit de consolidar el seu funcionament amb un altre
tipus de gestió.
2.18– AL.LEGACIÓ AL CÀLCUL DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
Les finques municipal segregades objecte de concessió són un bé de domini públic i la
seva concessió ve regulada per la llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques:
Article 93. Concessions demanials.
4. Les concessions d’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic poden ser
gratuïtes, atorgar-se amb contraprestació o condició o estar subjectes a la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial de béns del domini públic estatal regulada
en el capítol VIII del títol I de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim
legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de
caràcter públic, o a les taxes que preveuen les seves normes especials.
Per la seva banda el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, diu:
Article 24. Quota tributària. 1. L’import de les taxes previstes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es fixa d’acord amb les
següents regles:
a) Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria al mercat la
utilitat derivada de la utilització esmentada o l’aprofitament, si els béns afectats no
fossin de domini públic. Amb aquesta finalitat, les ordenances fiscals poden assenyalar
en cada cas, atenent la naturalesa específica de la utilització privativa o de
l’aprofitament especial de què es tracti, els criteris i paràmetres que permetin definir el
valor de mercat de la utilitat derivada.
En aquest sentit el càlcul de la taxa a aplicar ha d’estar relacionada amb valor obtingut
per l’ús del bé de domini públic cedit en concessió que, en el cas que ens ocupa, es tracta
d’un complex lúdic-esportiu privat que té com a finalitat el negoci lucratiu.
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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, a favor de l’empresa Lunatica Lodging SL per a la construcció d’un complex lúdicesportiu privat per a la pràctica del surf, s’ha de basar en l’Ordenança Fiscal 4.5, secció
8a, per calcular l’import de la taxa:
5è. RÈGIM ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ
1.La concessió està subjecte a la taxa per ocupació privativa i aprofitament especial del domini
públic regulada en l’ordenança fiscal municipal 4.5, secció 8a, reguladora de la Taxa per
ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic. S’aplicarà la taxa que correspongui a
cada any de la concessió, segons els càlculs que es realitzin en funció de l’ordenança vigent.
L’OF 4.5 - Taxa per l’ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic diu:
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia
de manera particular els subjectes passius i que es produeix per l’ocupació temporal o permanent
de la via pública, de l'espai aeri o de les instal·lacions i edificis municipals, especialment, quan
concorren els supòsits de fet següents:

L’Ordenança Fiscal 4.5 no preveu les concessions demanials de finques municipals de
domini públic, sinó de la via pública i entenem que no és aplicable pel càlcul de la taxa
d’una ocupació temporal sense drets jurídics que sigui equiparable en el cas de la
concessió a 40 anys amb drets jurídics i hipotecaris de les finques municipals del camí
de Can Quadres 185-199.
D’altra banda, la secció 8a de l’OF 4.5, en la que es planteja la formula i els coeficients
correctors pel càlcul de la taxa, no contempla cap paràmetre que relacioni el lucre de
l’activitat amb l’import de la taxa a partir del valor que tindria al mercat la utilitat
derivada de la utilització esmentada, d’acord amb el què planteja el Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
No consta, ni en el plec de clàusules ni en l’expedient administratiu, cap estudi econòmic
de l’activitat del complex lúdic-esportiu privat per a la pràctica del surf que es pretén
implantar, amb la informació necessària que permeti valorar l’import de la taxa a aplicar, i
que serveixi per avaluar la seva viabilitat econòmica i el seu risc de frau mercantil, risc
de paralització o risc de suspensió de pagaments, actualment un procediment concursal o
concurs de creditors.
Per altra banda, es incomprensible que uns terrenys reconeguts en els informes com a
Sol Urbà tinguin un vàrem de cost equiparable al lloguer anual d’un hort de 150-200m2
per un preu inferior als 250€ Anuals, quan molts ciutadans de Sabadell pagarien per un
lloguer anual d’un Hort Urbà per aquesta Quantia.

Al·legació 18
En base tot l’exposat, proposem que la taxa per ocupació privativa de les finques
municipals del camí de Can Quadres 185-199 es calculin a partir del què disposa
l’article 24 – 1- a) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i d’un informe econòmic de l’activitat del
complex lúdic-esportiu privat per a la pràctica del surf i no a partir de l’Ordenança
Fiscal 4.5.
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2.19– AL.LEGACIÓ A LA MANCA DE GARANTIES PER REPOSAR L’ESTAT
ORIGINAL DE LA FINCA
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, a favor de l’empresa Lunatica Lodging SL per a la construcció d’un complex lúdicesportiu privat per a la pràctica del surf, en el seu TÍTOL VI – EXTINCIÓ DE LA
CONCESSIÓ, clàusula 20a REVERSIÓ, apartat 2, diu:
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar les finques en el mateix estat que s’han
lliurat es procedirà d’acord amb allò que estableix la clàusula 9a, apartat 9.

I la clàusula 9a de l’apartat 9, diu:
L’Ajuntament es reserva la facultat d’escollir en el moment de la reversió de les finques
concessionades entre rebre les instal·lacions en l’estat en que es trobin amb les obres
realitzades pel concessionari o rebre-les en el mateix estat en que s’han lliurat. Si en
un termini de 3 mesos abans de la finalització de la concessió l’Ajuntament no requereix al
concessionari el retorn de les finques en el mateix estat que el concessionari les va rebre,
fixant el temps de que disposarà el concessionari per efectuar les obres, les finques es
retornaran amb les instal·lacions fixes efectuades pel concessionari.

La facultat de “recuperar la finca concessionada en el mateix estat que s’ha lliurat”
és una opció que pot tenir moltes possibilitats en un futur. La fallida o concurs de
creditors del complex lúdic-esportiu per a la pràctica de surf no és en absolut una
hipòtesi descartable vist la manca d’estudis econòmics solvents o si més no justificatius
de la seva viabilitat, sinó tot el contrari, ja sigui per la manca de solvència de l’empresa o
per la inviabilitat del negoci al llarg d’una concessió de 40 anys com es proposa.
Cal fixar la reversió la finca al seu estat natural originari ha de ser una obligatorietat
per part del Dictamen municipal que s’aprovi definitivament, conseqüent amb una
situació d’emergència climàtica, d’escassedat de recursos i amb la necessitat de
renaturalitzar l’àmbit del riu amb l’objectiu de fer realitat el Parc fluvial del riu Ripoll.
En aquest sentit l’administració ha de ser conseqüent amb les seves decisions i preveure
totes les possibilitats de desenllaç de l’extinció de la concessió mitjançant fiances
que assumeixin el total de l’enderroc i retirada de l’obra pública, que en cap cas pot
ser inferior a les fiances per metre quadrat o metre lineal de via publica (que ens situaria
entorn els 45-60€/m2 de superfície de la finca, per tal de garantir l’interès general i no
perjudicar l’erari públic amb unes obres de reposició de la finca de titularitat municipal, que
poden superar la previsió d’un aval mínim de 1,2Ml d’Euros de garantia de reversió a
l’estat inicial, com obliga el TRLUrbanisme.
Tot i contemplar l’opció de recuperar les finques en el mateix estat que s’han lliurat, el plec
de clàusules administratives no preveu la fallida del concessionari com a causa
d’extinció de la concessió i, en conseqüència, no concreta les obligacions de reposició
del concessionari en aquest supòsit i les actuacions subsidiàries que se’n puguin derivar en
cas de fallida. Una fallida que es pot originar durant les obres o una vegada finalitzada la
instal·lació, en el cas que aquesta s’arribés a materialitzar.
El Plec de clàusules tampoc contempla el què determina l’article 101 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en relació a l’extinció de
les concessions demanials que, en el seu punt 1. diu:

37

1. Quan s’extingeixi la concessió, les obres, construccions i instal·lacions fixes existents
sobre el bé demanial han de ser demolides pel titular de la concessió o, per
execució subsidiària, per l’Administració a costa del concessionari, llevat que el seu
manteniment hagi estat previst expressament en el títol concessional o que l’autoritat
competent per atorgar la concessió ho decideixi.

Cal doncs l’obligació de preveure aquesta circumstància legal en el plec de clàusules
administratives, més si es te en compte que es tracta d’una instal·lació complexa, amb
una gran artificialització del terreny i un enorme volum d’obra a realitzar:
- 4.730 m2 a 5.500 m2 de terreny formigonat i 1.650 m3 més de formigó per a la
construcció del vas de la piscina d’onades.
- Un mur de contenció 420 metres de longitud i 2 metres d’alçada.
- 2.000 m2 ocupats amb els edificis i instal·lacions.
- 1.500 m2 de paviment i urbanització d’aparcaments de vehicles.
Aquest gran volum d’obra comportaria uns treballs de demolició i de reposició molt notables
i una gran despesa econòmica per deixar la finca en el mateix estat en què ha estat
lliurada. Una gran despesa econòmica que superaria en escreix la garantia que el
concessionari haurà de dipositar segons determina la clàusula 25 del plec:
25è. GARANTIES
1. Per assegurar el bon compliment de la concessió, el concessionari haurà de constituir, dins dels
QUINZE DIES hàbils següents a la notificació de l’adjudicació, una garantia definitiva per l’import
equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat més el pressupost de les obres que
hagin d’executar-se, que es retornarà amb la reversió efectiva dels béns objecte de concessió,
en virtut de l’article 68 del Reglament del patrimoni dels Ens Locals.
La garantia es calcularà en base al valor de la finca municipal concessionada i el valor de les
inversions que realitzarà el concessionari, que haurà de presentar detallades en la fase de
licitació, i que hauran de ser validades pel Servei competents en cada una de les matèries. La
garantia definitiva correspondrà a un 3% de la suma del total dels dos valors.

Un simple càlcul ens pot donar el valor de la garantia actualment proposada:
- 3% del valor de la finca a concessionar de 3.852.942,07 € = 115.588,26 €
- 3% del pressupost de les obres 14.000.000 € (segons informacions públiques i molt
per damunt dels 6.200.000 € que consten en l’avantprojecte) = 420.000,00 €
- Amb un total de 525.588,26 € de garantia
Una quantitat que considerem del tot insuficient que pot genera un gran greuje en
responsabilitat patrimonial per l’Ajuntament de Sabadell, si ens atenem a alguna
sentencia que obliga a la demolició encara que l’ajuntament no vulgui, si ens atenem a la
complexitat estructural de fonamentació i murs de les obres a realitzar per deixar la
finca en el mateix estat en què ha estat lliurada, tal i com planteja també l’apartat 3 de la
clàusula 25 del plec:
2. 3. La garantia definitiva assegurarà el compliment de l’objecte de la concessió i les
obligacions del concessionari, inclòs el deure de reposar les instal·lacions a l’estat
anterior a l’inici de la concessió, cas que així fos disposat per l’Ajuntament.
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AL·LEGACIÓ 19
En base tot l’exposat, plantegem que s’inclogui en el punt 18è - CAUSES
D’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ del plec clàusules administratives particulars
dues causes més:
k) Per la suspensió de pagaments o fallida del concessionari ja sigui durant les
obres o una vegada finalitzada la instal·lació, per procediment concursal o
concurs de creditors, o el que sigui.
l) Per resolució judicial i aplicació obligatòria directa de Sentencia d’Enderroc i
demolició i/o per mesures cautelaríssimes sense dret a legalització posterior.

En base tot l’anteriorment exposat, plantegem que s’inclogui en el punt 12è –
OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI, del plec clàusules administratives
particulars un nou punt amb el text següent que reprodueix l’article 101 de la
Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions Públiques. :
j) Quan s’extingeixi la concessió, les obres, construccions i instal·lacions fixes
existents sobre el bé demanial han de ser demolides pel titular de la concessió
o, per execució subsidiària, per l’Administració a costa del concessionari, llevat
que el seu manteniment hagi estat previst expressament en el títol
concessionari o que l’autoritat competent per atorgar la concessió ho decideixi,
en base l’article 101 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.

En base tot l’anteriorment exposat, plantegem que en el punt 25è. GARANTIES
DEL PLEC clàusules administratives particulars s’ajusti el valor de la garantia a
partir d’un informe tècnic que valori el cost real de reposar el terreny a l’estat
inicial, amb la finalitat de garantir l’interès general i no perjudicar l’erari públic.
Aquest valor de reposició haurà de ser revisable anualment per actualitzar la
garantia al cost real de les actuacions de reposició, o està sotmès a l’increment
amb aplicació del tipus interès fixat pels Presupuestos del Estado, als deutes i
fiances establertes a les inscripcions registrals.
Cal indicar a la pàgina 7 del Plec de Condicions es recull la contradicció d'obrir
una convocatòria per a la concurrència pública després de l'aprovació definitiva
del plec de clàusules, una situació totalment injusta respecte els concessionaris
que han tingut accés a una aproximació concursal de la proposta, amb terminis
abreujats, i operadors que entrin de nou en concurs, amb posterioritat a partir
de l’aprovació definitiva de les bases o Plec de Condicions, quan en aquest Plec,
també indica que es poden presentar operadors en el període d’exposició
pública. Per tant, no hi ha equanimitat en el període o moment que un operador
privat pot participar, generant una gran inseguretat jurídica, que ha de
comportar la no compareixença competitiva.
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2.20. – AL.LEGACIÓ A LA MANCA DE GARANTIES PROVISIONALS
Les garanties provisionals s’imposen als efectes de garantir el manteniment de les
ofertes entre el termini de presentació de les mateixes i el perfeccionament del contracte
o concessió, especialment en un context de fragilitat econòmica.
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, a favor de l’empresa Lunatica Lodging SL per a la construcció d’un complex lúdicesportiu privat per a la pràctica del surf, en la clàusula 25è. GARANTIES, diu que la
constitució de garantia provisional no és preceptiva, sense donar cap justificació però:
4. No és preceptiva la constitució de garantia provisional per presentar-se a la licitació.
Considerem que en el cas que ens ocupa l’administració municipal ha de dedicar molts
esforços i recursos públics a avaluar el projecte que no està fixada la seva taxa de
tramitació, per tant si que és pertinent l’aplicació de la garantia provisional en base
l’article 62 del Decret 336/1988 Reglament del patrimoni dels ens locals, per evitar que a
l’administració es presentin projectes sense cap viabilitat econòmica que plantegin
situacions especulatives de mercat per influir en compra-vendes i altres operacions
immobiliàries.

La problemàtica legal es que l’Ajuntament de Sabadell ja està tramitant aquest
expedient per a la seva licitació de la concessió directa, sense que sigui un Servei
Públic definit per les competències municipals i sense haver motivat suficientment
l’interès públic que justificaria l’execució d’aquesta adjudicació. Estem en una situació
que permet afavorir uns privats respecte altres sense criteris d’equanimitat un operador
privat queda eximit de taxes i de garanties provisionals avantatjoses per participar,
mentre altres tercers, ni tant sols s’han assabentat, perquè la licitació s’està fent en ple
més d’agost sense transparència publica, amb publicació de l’Aprovació Inicial al BOPB
el 29 de juliol de 2022, quan les empreses estan de vacances o comencen les vacances
establertes per la major part de treballadors d’aquest país.

Al·legació 20.
En base tot l’exposat, proposem que en el plec de clàusules administratives
particulars es contempli la previsió d’una garantia provisional mínima equivalent
al 2% del valor del domini públic objecte de concessió.
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2.21 AL·LEGACIÓ A L’EXISTENCIA D’ALTRES OPERADORS D’ACTIVITATS
AQUATIQUES RECREATIVES QUE NO JUSTIFIQUEN L’ADJUDICACIÓ DIRECTA I
QUE NO PERMETEN ESBRINAR SI ES TRACTA D’UNA CONCESSIÓ DIRECTA A
PREU JUST.
Demostració de referencies d’altres operadors.

COMPARATIVA ENTRE FABRICANTES DE MÁQUINAS DE OLAS ARTIFICIALES / SIMULADOR SURF
Este articulo pretende informar y hacer una comparativa entre fabricantes de olas artificiales/ simulador surf para la
práctica del surf y el bodyboard. Además de nosotros mismos hemos elegido estos dos fabricantes de olas, porque
entendemos que son de los más conocidos y parecidos entre sí. Como podéis observar en estas fotos, todos estas
empresas en las que podemos incluir algunas otras como: Pacific Surf Designs, Murphys Waves han desarrollado la
atracción de surf con la base de una bomba sumergible tipo axial.
SURFCLUBB.COM

DE ESPAÑA

FLOWRIDER.COM

DE EE.U

WAVESURFER.EU

DE BELGICA

S’ha cercat informació d'interès al respecte:
1) Segons s’indica les úniques piscines de surf a Europa son a Bristol i a Suïssa.
https://youtu.be/zw9eGAeu2G0
Bristol: https://www.thewave.com/
Suïssa: https://alaiabay.ch
2) Al Pais Basc ja tenen experiència:
a) A Leioa al 2008-2009 estava previst fer-ne un.
https://surfclubb.com/
https://www.canalsnowboard.com/piscina-de-olas-en-euskadi/
b) hi ha una empresa vasca especialitzada en la construcció d'aquest tipus d'instal·lacions, de fet són els que van fer
la instalación de Suïssa
https://wavegarden.com/es/

Semblaria necessari que l’informe del Servei d’Esports parles àmpliament d’altres
instal·lacions fetes o en construcció a Europa per evitar, fracassos o dificultats reals d’aquests
projectes, si els redactors d’aquestes al·legacions han fet una fàcil consulta a Internet, més ho
hauria de fer un Informe Tècnic Municipal d’Esports o de Turisme. Caldria saber com ho han
fet els anglesos i suïssos i què fan els bascs per poder conèixer a fons aquest tipus
d'instal·lacions.
https://surfclubb.com/

Al·legació 21.
En base tot l’exposat, es demostra que hi ha múltiples empreses que actuern en
aquest tipus d’equipaments recreatius i lúdic en condicions de lliure mercat, això
no justifica en cap cas ni l’adjudicació directa, ni una falsa lliure concurrència.
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Si cal en fase de recurs trametrem a totes les empreses del sector i a totes les
empreses recreatives de l’estat Espanyol que s’ha realitzat una adjudicació
directa en situació de vulnerabilitat del compliment de la llei perquè recorrin en
preservar els seus drets a la lliure concurrència.
2.22 AL·LEGACIÓ A LA MANCA D’ESTUDIS DE FAUNA DEL RIU RIPOLL EN ELS
DARRERS 20 ANYS QUE IMPOSSIBILITEN L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE
FAUNA.
L’ADENC aporta un breu recull previ de dades de fauna del Riu Ripoll, elaborat pel
Biòleg ambiental Gerard Codina, membre de l’Oficina Tècnica de l’ADENC, que és
molt coincident amb l’Atlas de Fauna de Catalunya en redacció l’any 2022, en el qual
l’ADENC participa, i que s’indica que en cap dels informes realitzats, hi ha cap estudi
de situació de la fauna i biodiversitat del Riu Ripoll com ecosistema Fluvial, i això
incapacita qualsevol avaluació ambiental amb referències històriques si l’evolució és
favorable o no, quines espècies estan retrocedint i quines estan augmentant, quins
treballs de fototrampeig històric s’han realitzat, etc. VEURE ANNEX
Recull_Previ_de_Dades_de_Fauna_del_riu_Ripoll_ADENC.
Al·legació 22.
Es considera que un àmbit sense avaluació ambiental de fauna i vegetació com el
Riu Ripoll no pot fer una avaluació de l’ecosistema fluvial que sigui una aportació
cabdal per mitigar, plantejar mesures compensatòries o qualsevol de les típiques
solucions que s’aportin per millorar la connectivitat de l’ecosistema.
Es presenten aquestes AL.LEGACIONS TÈCNIQUES a l’EFECTE DE DEMANAR LA
RETIRADA del Projecte Surfcity al Riu Ripoll de Sabadell, corresponent a
l’aprovació inicial del 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, amb una superfície de 28.088,81 m2, per a la
construcció d’un centre per a la pràctica del surf, a favor de l’empresa LUNATICA
LODGING S.L
La Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, representada per les entitats ADENC I
MOVIMENT VEINAL DEL SUD identificats amb les seves dades corresponents.
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