AJUNTAMENT EN PLE
===================

Núm.07

Acta de la sessió extraordinària del dia 18 d'abril de 2008.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 18
d'abril de 2008, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró,
Pere
Pujulà
Comajuan,
Richard
Elelman,
Yolanda
Milán
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Mireia Mata Solsona,
Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias, Joan Antoni
Bertran Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego Torres i amb
assistència del secretari general, Fernando González Cebrián,
per tal de fer la sessió extraordinària en primera
convocatòria.
No assisteixen els membres de l'Ajuntament Francesc
Canet Coma i Olga Carbonell Sabartés.
A les nou hores i quinze minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. Urbanisme: Es sol.licita la inclusió del "Pla
d'Intervenció Integral del Centre Històric" al programa de
subvencions de barris, àrees urbanes i viles a què es
refereix la Resolució 433/2008, de 20 de febrer. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
"La Llei 2/2004, de 4 de juny, crea un fons de foment
del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial i
el Decret 369/2004, de 7 de setembre, desenvolupa
aquesta
Llei i regula les bases per a la concessió dels ajuts que
preveu el Fons. Mitjançant la Resolució 433/208, de 20 de
febrer, s'aprova la convocatòria dels esmentats ajuts per a
l'any 2008, per a la millora dels barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial. L'ajuntament ha
elaborat el "Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric",
de caràcter plurianual, (2008-2012) amb un import total de
19.949.671 euros. D'acord amb el que preveu el Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme i el que disposa el la Llei
2/2004, de 4 de juny, crea un fons de foment del programa de
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barris i àrees urbanes d'atenció especial i el Decret
369/2004, de 7 de setembre, i en base a la Resolució
433/2008, de 20 de febrer, que aprova la convocatòria dels
esmentats ajuts per a l'any 2008, la Comissió Informativa
d'Acció Territorial proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels
acords anteriors: 1r.- Sol·licitar la inclusió del "Pla
d'Intervenció Integral del Centre Històric" de Figueres,
adjunt, al programa de subvencions de barris, àrees urbanes i
viles, segons la convocatòria de subvencions aprovada per la
Resolució 433/2008, de 20 de febrer. 2n.Sol.licitar una
subvenció del 50% de l'import total del Pla, i per a cada
anualitat, d'acord amb la documentació adjunta. 3r.- Facultar
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors."
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata
Solsona que diu que el sentit del seu vot serà afirmatiu i
que ho serà sempre que es tracti de demanar recursos per
millorar la ciutat; que vol fer esment sobre el projecte del
Pla de Barris de la Marca de l'Ham que no està a l'ordre del
dia, però que hi està vinculat; que pensen que aquest
Ajuntament ha de fer un esforç per gestionar correctament el
Pla de Barris que ja té concedit en aquest moment i del qual
no s'està fent una gestió adient; que va endarrerit amb els
comptes a retre al Comitè de seguiment; que pensen que s'han
d'obligar a gestionar bé el que ja es té abans d'abordar el
que
s'espera
que
es
tindrà;
que
és
un
tema
de
responsabilitat, no només de progrès al conjunt de la ciutat,
sinó un tema social; que no s'ha d'abandonar la Marca de
l'Ham per concentrar-se al Centre Històric; que s'han de fer
bé els deures on estan començats i que s'ha de començar bé
aquest nova etapa que s'espera que pugui ser en positiu.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
efectivament la ciutat de Figueres va concòrrer a la primera
convocatòria de Llei de Barris per atendre la rehabilitació
de la intervenció al barri de la Marca de l'Ham; que és un
projecte que ha tingut des del seu inici greus dificultats;
que les dificultats s'han anat reconduir i que en aquests
moments la complicitat, fins i tot, amb el Govern de
Catalunya és total; que la valoració que fa el Govern de
Catalunya
és
que
les
coses
estan
raonablement
ben
ordientades; que el grau de satisfacció no és l'òptim; que a
tots els hauria agradat que la Llei de Barris de la Marca de
l'Ham hagués estat molt més vista; que són dos projectes
diferents; que el govern té interés en què tots dos acabin bé
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i que un tingui l'inici i l'oportunitat d'acabar bé; que en
quant al de la Marca de l'Ham el govern està plenament
compromès en què les coses acabin bé; que insisteix que allà
hi estan tenint dificultats; que creu que no s'ha de llegir
en clau de desinterés, i en clau que els tècnics no estiguin
fent bé la seva feina i en clau que els polítics no estiguin
fent tot el que es pot; que una cosa és el que a vegades pot
sortir als mitjans de comunicació i el que algunes persones
poden dir en clau de soroll i l'altre és la sensació del
conjunt del veïnat que en fa una valoració francament
positiva i que si van a visitar els interlocutors més
institucionals de l'escola, del consultori mèdic o les
persones o agents que estan allà treballant se n'adonaran que
això és així.
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les nou hores
i divuit minuts, compareix la senyora Carbonell Sabartés que
s’incorpora a la sessió.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Mata Solsona que diu que no es referia només a un tema de
soroll i de mitjans, sinó de la suspensió de la convocatòria
del Comitè de seguiment de la LLei de Barris del passat 9
d'abril; que és l'únic Comitè de seguiment que s'ha suspès en
el conjunt de 70 barris de Catalunya; que pensa que és un fet
objectiu i objectivable i que era en aquest sentit i a
efectes d'informació dels propis gestors del programa.
---- Durant la intervenció de la senyora Mata Solsona, a les
nou hores i vint minuts, compareix el senyor Canet Coma que
s’incorpora a la sessió.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que comparteixen que és un tema amb el qual hi estan tenint
dificultats; que creu que la senyora Mata hauria de saber que
actuar al barri de la Marca de l'Ham no és gens senzill; que
és un tema en que hi ha molts indicadors que obliguen a
actuar amb guant blanc; que han d'estar disposats a tenir
greus dificultats com les que s'estan tenint; que insisteix
que al final això acabarà bé; que s'ha de pensar que hi ha
algun altre municipi en què estan tenint encara més
dificultats que no les que es tenen a la ciutat; que això no
ha de ser excusa per tenir l'ànim que aquest projecte
3

reexeixi i que la rehabilitació i l'actuació al centre àntic
també sigui una història d'exit.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----2. Urbanisme: Es deixa damunt la taula el dictamen
relatiu a aprovar el text refòs, corregit, de la modificació
puntual del Pla general a l'àmbit del rec del Mal Pas. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 19
de desembre de 2007, va acordar suspndre l'aprovació
definitiva de la modificació puntual del Pla general a
l'àmbit del rec del Mal Pas, fins a la presentació d'un text
refós que incorporés diferents modificacions, les quals es
van introduir i van ser objecte d'un text refós de la
modificació puntual que va ser aprovat pel ple municipal en
sessió de 6 de març de 2008. A aquest text refós és necesari
d'incloure algunes correccions i especificacions, que si bé
s'incorporaven a la Memòria, cal traslladar a la normativa, i
altres precisions com l'alçada reguladora màxima permesa,
aspecte que es deixava a la concreció del Pla de Millora
Urbana que s'haurà de desenvolupar, i altres dterminacions
derivades del pas del sòl, fins ara urbà consolidat, però que
passarà a urbà no consolidat. Per tot l'anterior, i atès el
que disposa la Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29
i en vigor a partir de l’1 de juliol de 2007. i el que
estableix el Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, publicat al DOGC del dia 18
d’octubre i en vigor des del dia següent. Atès el que disposa
el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova
el Reglament de la llei d’urbanisme. De conformitat amb el
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el text
refós, corregit, de la modificació puntual del Pla general a
l'àmbit del rec del Mal Pas que s'adjunta, redactada pels
serveis tècnics municipals i promoguda per l'Ajuntament de
Figueres. 2n.- Trametre dos exemplars del text refós a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva
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verificació
i
publicació.
3r.Facultar
l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que
diu que acaba de comentar als diversos grups municipals que
la Presidència ha decidit deixar aquest dictamen sobre la
taula; que ahir a la tarda es va rebre un nou informe que els
fa desitjar que aquest tema es torni a revisar i que s'ha
d'intentar estalviar que la Comissió d'Urbanisme de Girona
finalment no permeti que tot això culmini amb la seva
aprovació definitiva.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, deixar damunt la taula el dictamen abans
transcrit.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les nou hores i vint-i-un minuts, de la qual cosa dono fe.
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