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

Núm.18

Acta de la sessió extraordinària del dia 20 d'octubre de 2008
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20
d'octubre 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, Ciro
Llueca Fonollosa, Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias,
Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler, Juan
Casas Luis i Diego Borrego Torres, amb assistència del
secretari
general,
Fernando
González
Cebrián,
i
de
l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió
extraordinària en primera convocatòria.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
següents: Núria Navarro Hurtado, Francesc Canet Coma i Mireia
Mata Solsona.
A les tretze hores i tres minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. Urbanisme: S'aprova el text refòs de la modificació
puntual número 2.07 del Pla general d'ordenació urbana per a
la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió de data 9
d'abril del 2008 va suspendre l’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual núm. 2.07 del PGOU per a la implantació
de Serveis Tècnics de Telecomunicacions fins que s’aportés un
text refós que incorporés una sèrie de prescripcions.
Analitzades aquestes s'arriba a la conclusió que l'expedient
iniciat demana prosseguir la seva tramitació amb l'ajust de
les determinacions normatives d'acord amb el que estableix
l'apartat 1.2 de l'acord de la CTU, és a dir introduir una
nova
regulació
d'aquestes
instal·lacions
(serveis
d'instal·lacions de Telecomunicacions) en l'annex 1 i 2 del
Text refós de la normativa del Pla general d'ordenació de
Figueres, que regula les Normes generals de l'ús i les Normes

Generals de l'edificació, respectivament. Tot justificant la
seva compatibilitat amb l'ús i destí de les qualificacions on
s'implanten, sobretot per aquells àmbits qualificats d'espais
lliures o d'equipaments. I per tant, ajustar els paràmetres
normatius proposats segons les indicacions d'aquest apartat
de l'acord de data 9 d'abril del 2008. Així mateix, atès que
tant l'annex 1 com l'annex 2 de les normes urbanístiques
havien estat objecte de modificacions anteriors i ara es
planteja novament la seva modificació, i en base al que
disposa
la
disposició
transitòria
vuitena
del
Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, s'ha incorporat al document el
redactat d’un text refós de l'annex 1: Normes generals d'ús i
de l'Annex 2: Normes generals de l'edificació de les normes
urbanístiques del PGOU de Figueres que refon la normativa
aprovada i publicada en els citats Annexos des de l'aprovació
i publicació del "Text refós de les normes urbanístiques del
pla general d’ordenació urbana de Figueres. Març 2005”.
Examinat l’anterior, i d’acord amb el que disposa el Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, modificat pel Decret Llei
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; La Llei 3/1998,
de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, la Llei 32/2003 general de Telecomunicacions, de 3
de novembre i el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació
ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions de radiocomunicació. Atès el que disposa la
Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl. I, 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: Primer.- Aprovar el text
refós, redactat en compliment de l'acord de la CTU de data 9
d'abril del 2008, de la Modificació puntual núm. 2.07 del
PGOU
per
a
la
implantació
de
serveis
tècnics
de
telecomunicacions, que s’adjunta. Segon.- Obrir un nou
termini d'informació pública de la Modificació puntual núm.
2.07 del PGOU per a la implantació de serveis tècnics de
telecomunicacions, pel termini d’un mes, que es comptarà des
de l'endemà de la publicació del darrer dels anuncis
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i

al Butlletí Oficial de la Província, amb notificació personal
a les Operadores de telefonia mòbil als efectes de poder
plantejar les al·legacions que corresponguin o es considerin
adients. Tercer.- Aquest document que s’exposa a informació
pública també podrà ser consultat a través de la web de
l’Ajuntament de Figueres, i pel termini d’un mes, a l’adreça
http://www.figueresciutat.com. Quart.- Facultar l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----2. Aportacions i subvencions: S'accepta la subvenció del
"Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric" de Figueres.
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
"En data 22/04/2008 l’Ajuntament de Figueres va acollirse a la convocatòria vigent de subvencions de la Llei de
Barris amb el projecte titulat Pla d’Intervenció Integral del
Centre Històric de Figueres. Aquest projecte tenia un
pressupost de 19.949.670,58 € i es va sol·licitar una
subvenció del 50% del seu import (9.974.835 €). En data
7/07/2008 el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya emet la resolució de
l’esmentada convocatòria i aprova atorgar a l’Ajuntament de
Figueres una subvenció de 4.914.165,09 € per a desenvolupar
el conjunt del projecte valorat en 9.828.330,1 €. Donada
aquesta situació, els serveis tècnics municipals han procedit
a modificar i adaptar el projecte a les línies de treball i
les quantitats aprovades. Els principals canvis en el
projecte modificat definitivament són l’eliminació de la
construcció del centre cívic polivalent, l’eliminació de
l’adquisició i enderroc de can Cairó,
i les modificacions
pressupostàries en les següents actuacions: rehabilitació de
carrers, soterrament de contenidors, oficina de gestió del
projecte, centre d’atenció a infants i famílies en risc
d’exclusió social, adolescència en risc i el servei d’atenció
domiciliàri a la gent gran.
Aquests canvis, responen a
l’adaptació del projecte inicial a la resolució i el pla
financer aprovat per la Generalitat de Catalunya que
determina les actuacions finançades, la seva quantia i la
temporalització. El Pla Financer resultant apareix en la
pàgina 36 de l’esmentat projecte. L’adaptació del projecte a
la resolució manté els objectius i l’esperit del projecte
inicial i es considera adient la seva aprovació (tant del
projecte com del pla financer), així com l’acceptació de la
subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya. 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 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, i la
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 7 de juliol de
2008, la Comissió Informativa d'Acció Territorial proposa a
l'Ajuntament Ple l'adopció dels acords anteriors: 1r.Acceptar la subvenció del "Pla d'Intervenció Integral del
Centre Històric" de Figueres, d'acord amb la Resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya de 7 de juliol de 2008, en base a la
qual atorga a l’Ajuntament de Figueres una subvenció de
4.914.165,09 € per a desenvolupar el conjunt del projecte
valorat en 9.828.330,1 €. 2n.- Aprovar el Pla d'Intervenció
Integral del Centre Històric de Figueres, adjunt, que
incorpora el programa d'actuació i el pla econòmic financer,
adapat als criteris i import de la subvenció concedida. 3r.Indicar que l'organisme que portarà a terme les actuacions
incloses en el projecte, d'acord amb l'article 14, pàragraf
1, del Decret 369/2004 de 7 de setembre, és l'Ajuntament de
Figueres. 4rt.- Designar com a membres del Comité d'avalució
i segiment en representació de l'Ajuntament a la Regidora
Sra. Isabel Pineda Llauró i al personal municipal següent:
Sr. Xavier Ludevid Massana, Sr. Xavier Turró, Sr. David
Carvajal, Sra. Maria Rentero, Sr. Josep Rovira i Sr. Josep
Navarro. 5è.- Facultar l’Alcaldia presidència per a la
signatura del conveni i l’adopció de tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors."
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que aquest és un tema que en el seu moment ja van dir
que els semblava interessant; que ara hi ha hagut una
reducció del 50% del que estava planificat inicialment i
voldrien
valorar
amb
més
calma
aquesta
reducció
i
l’implicació financera; que demanen la votació per punts; que
s’abstindran en el punt número 2 i que donaran suport a la
resta.
---- Durant la intervenció del senyor Solé Soler, a les
tretze hores i set minuts, compareix la senyora Mata Solsona
que s’incorpora a la sessió.

Seguidament, intervé la Presidència que diu que es va
fer un projecte que era de practicament vint milions d’euros;
que es va rebre amb satisfacció l’anunci de la recepció de la
Llei de Barris encara que hi hagués aquesta reducció perquè
hi ha molt poques ciutats a Catalunya que disposin de dues
Lleis de Barris; que n’hi ha un pendent de culminar amb
moltes dificultats a la Marca de l’Ham, però que va semblar
que compensava l’esforç presentar-ne un segon; que quan ho
acabin d’analitzar amb detall podran veure que ha quedat al
tinter un projecte de centre cultural polivant que tenia un
valor de poc més de cinc milions d’euros i alguns ajustaments
d’urbanització i que, en tot cas, s’haurà de finançar des
d’unes altres estratègies.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
punt 1r del dictamen abans transcrit.
Seguidament, se sotmet a votació el punt 2n del
dictamen abans transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA
d’aprovar-lo en votar-hi a favor els catorze membres de
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala,
Felip Gayolà, Llueca Fonollosa, Casas Luis i Borrego Torres;
i en contra, els cinc membres de l’Ajuntament següents: Mata
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i
Bertran Soler.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, els punts 3r, 4rt i 5è del dictamen abans
transcrit.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les tretze hores i nou minuts, de la qual cosa dono fe.

