ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE
Número: 9/2018
Caràcter: Extraordinari
Data: 04.12.2018
Horari: de 20:03 a 20:15 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde
Sra. Neus Moragas i Fontané, Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires
Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni
Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut
Sr. Sergi Sau Riera, Regidor
Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor
Sra. Anna Carrillo Oriol, Regidora
Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor
Sra Leonor Martínez Lacambra, Interventora
Sra. Sandra Pinos Martínez, Secretària

Excusa l’existència:
Sr. Esteve Callís Prat, Regidor

ORDRE DEL DIA:
1. Modificació puntual núm.2 del POUM d’anglès a l’àmbit del pau-10 Burés i de les parcel·les ANTEX SA
i PROCESFIL.
2. Assumptes urgents
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1.-

TEMA: Modificació puntual núm.2 del POUM d’anglès a l’àmbit del pau-10 Burés i de les parcel·les ANTEX
SA i PROCESFIL.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Obres Públiques, Urbanisme, Sr Toni Franco Caballé, que literalment
diu:
=» Antecedents


Mitjançant acord de Ple en sessió extraordinària del 21 de juny de 2018 es va aprovar provisionalment
la Modificació puntual núm. 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Anglès amb les modificacions resultants dels Informes sectorials emesos per les Administracions Públiques afectades per llurs
competències sectorials.



L’esmentat document va ser tramès a la Comissió d’urbanisme de de Girona per a la seva aprovació
definitiva.



En data 30/10/2018 (RE 1-2018-004061-2) s’ha notificat a l’Ajuntament l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 16 d’octubre de 2018, segons el que conclou:
“-1 Suspendre la Modificació número 2 del POUM relativa a l’àmbit PAU-10 Burés i de les parcel·les
Àntex i Porcesfil Cogeneració, promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Anglès, fins que mitjançant un
text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1.1- Per al càlcul de l’increment de l’aprofitament urbanístic derivat de l’actuació proposada,
caldrà tenir en compte la valoració del major aprofitament, ja que es preveu com a ús principal
el comercial i altres usos compatibles com l’hoteler.
1.2.- Cal modificar la fitxa i regulació del PAU 10 per tal d’incloure les parcel·les d’Antex i Procesfil, objecte també de modificació.
1.3.- Caldrà trametre novament la proposta a la Direcció General de Comerç per al seu vistiplau, tenint en compte que no incorpora la totalitat de les prescripcions de l’informe de data
19 de gener de 2018.
- 2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

4. En data 13/11/2018 i RE: 1-2018-004242-2, el Sr. Jordi Sanmillan, en nom i representació de l’enginyeria
EIPO SL ha presentat el text refós de la modificació puntual número 2, per a la seva aprovació.
5.- Vist l’informe favorable emès conjuntament pels serveis tècnics i jurídics de l’àrea d’urbanisme de 15 de
novembre de 2018, que es transcriu en la part d’informe:

“INFORME
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Examinat el document refós de la modificació puntual núm.2 per a la seva aprovació es constata que incorpora les prescripcions de la Comissió d’urbanisme de Girona de la següent manera:
I.

Prescripció 1.1: S’ha modificat l’apartat 3 Avaluació econòmica i financera. Pel càlcul de l’increment
de l’aprofitament urbanístic derivat de l’actuació proposada, s’ha considerat que el valor del m² de
sostre de la totalitat del sostre, i no exclusivament el de planta baixa, de les parcel·les amb clau 8c i
8d és de 170 €/m²st.
Amb aquesta nova hipòtesi de valoració, el rendiment econòmic del planejament proposat a la MP del
POUM és superior al valor del rendiment econòmic del planejament vigent, i l’increment d’aprofitament urbanístic passa dels 640.194,40 € que es justificaven al document aprovat provisionalment
als 1.1052.616,00 € que resulten del Text refós presentat.

II.

Prescripció 1.2: S’ha modificat la fitxa i la regulació del PAU-10 i s’ha inclòs en l’àmbit del PAU-10 les
parcel·les Antex i Procesfil Cogeneració.
El plànol O.1 full 1 de 3 defineix la nova delimitació del PAU. La imatge següent reflecteix la delimitació
del polígon.

La comparació dels paràmetres entre el document aprovat provisionalment i el Text refós és la següent:
MP aprovació provisional

MP Text refós

Àmbit PAU-10

27.640,00 m2

57.152 m2

Sòl privat

64,30%

82,74%

Sòl privat

17.773,00 m2

47.285,00 m2

Edificabilitat

0,6129 m2st/m2

0,6633714 m2st/m2
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III.

Sostre

16.940,00 m2

37.913,00 m2st

Cessions Espais lliures

2.118,00 m2

2.118,00 m2

Cessions vialitat

7.137,00 m2

7.137,00 m2

Prescripció 1.3: S’han incorporat la totalitat de les prescripcions de la Direcció general de Comerç de
l’informe de data 19 de gener de 2018. Concretament, s’ha recollit a l’article 198 bis, que
“els únics establiments comercials que es poden implantar són els singulars (ECS), detallats a
l’article 6.1.b del Decret Legislatiu1/2009, de 22 de febrer, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, els quals es classifiquen en
PEC, MEC, GEC i GECT, així com llurs excepcions, i l’espai adjacent per a l’exposició i venda de
productes propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa per a les industries sempre que
no sobrepassi els 300m² de superfície de venda ni configurar, juntament amb altres un establiment comercial col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es
mantingui l’activitat industrial”.

L’informe de la Directora General de Comerç (RE 283-22/01/2018) preveia que “un cop quedin recollides
aquestes prescripcions a la normativa de l’aprovació definitiva del planejament aquest informe es considerarà
favorable” de manera que en acord amb el previst a l’informe de la Comissió d’Urbanisme, ja no caldrà trametre novament la proposta a la Direcció General de Comerç per al seu vistiplau.
Conclusió
En conseqüència s’informa favorablement l’aprovació del text refós de la modificació puntual núm.2 del
POUM d’Anglès a l’àmbit del PAU-10 Burés i de les parcel·les ANTEX SA I PROCESFIL.”
6. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 29 de novembre de 2018.

D’acord amb allò exposat, el Regidor delegat d'urbanisme, Toni Franco Caballé, proposa als membres del Ple
l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER- VERIFICAR el Text refós de la modificació puntual núm.2 del POUM d’Anglès a l’àmbit del PAU-10
Burés i de les parcel·les ANTEX SA I PROCESFIL, que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data de 16 d’octubre de 2018.
SEGON.- ELEVAR l'expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d'Urbanisme, perquè acordi l’aixecament de la suspensió del tràmit i l’aprovi definitivament el document refós de la modificació puntual
núm.2, si s’escau.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Ja fa més d'un any que s'ha iniciat una modificació del pla urbanístic de la vila, per tal que la parcel·la que hi
ha al costat de la Burés, que pertany a Antex, on hi tenen el seu magatzem, sigui requalificada. Només tenia
un ús industrial, i la idea era afegir-hi un ús comercial entre d'altres, perquè, doncs, perquè Antex i Bon Preu,
han pactat que la meitat de la parcel·la la vendria Antex a Bonpreu. Mitja parcel·la del magatzem on actualment hi ha Antex, la meitat del magatzem desapareixeria, ells traslladarien una bona part del seu magatzem
al que construirien al costat de la fàbrica. La idea és que un cop aprovada definitivament aquesta modificació
del pla, aleshores Bonpreu portarà el seu projecte i això tornarà a seguir el seu curs, informació a urbanisme
i és tindrà que informar al departament de la Generalitat. Per tant això, és com un pas previ, en aquest pas
previ, nosaltres vàrem demanar defensant els interessos del poble als diferents actors, Medi ambient, l'A.C.A,
un estudi de habitabilitat que ha resultat favorable. A la comissió d'urbanisme, el mes d'octubre passat li
vàrem enviar tot aquest cúmul d'informes i la proposta i ens varen dir que teníem que obrir tres punts. El que
fem avui és incorporar aquests tres punts i fer el que se'n diu el text refós. És a dir, a la proposta inicial s'hi
incorporen els punts que ens va dir urbanisme per refer el text , el tornarem a enviar a urbanisme demà mateix
per veure si pot entrar a l'emissió d'urbanisme que és mensual el 18 de desembre i si tot va bé ja l'aprovaríem
definitivament.
No tindria que haver-hi motiu perquè no l'aprovessin, ja que estem exactament incorporant el que ells mateixos ens han dit. Per tant, un cop aprovat definitivament per Urbanisme al desembre si tot va bé i ja quedaria
portar al cap aquest projecte. D'aquests cinc punts, un és el càlcul de l'increment d'aprofitament urbanístic
que Comerç va dir que és tenia que elaborar diferent i la veritat és que això ens ha estat beneficiós. L'increment de l'aprofitament que tenia un sòl industrial i afegim un ús comercial, doncs, puja de valor i ens donen
uns números més beneficiosos, passar de 640.000 € d'aprofitament a 1.000.00 € d'aprofitament, el que no
vol dir que aquests 6.000€ siguin d'aprofitament per a l'Ajuntament, no vol dir això.
Que més, el que si que vull explicar és que un dels beneficis de fer tot aquest moviment no és que sigui un
pla privat únicament, això seria beneficiar un privat, una empresa i concorren tres motius d'interès públic, un
és la creació de llocs de treball, per part de Bonpreu, l'altre és la recuperació d'un antic camí, que unia la
Cellera amb Anglès que passava just pel mig de la nau, si us hi fixeu i aneu pel camí bora Ter veureu que
s'accedeix al vapor per un pont datat que posa 1884, em sembla que és el pont del canal, per tant per allà
discorria un camí que quan es mira el mapa per «google maps» es veu perfectament on hi ha l'altra part de
camí, i la nau de l'Antex el va tallar, aquell camí que està datat històricament, aquest camí és recuperaria.
També quedaria visible el Vapor que té molt d'interès i Bonpreu, quan s'implanti té l’obligació d'adequar pel
poble tot l'entorn, per tant quedaria un pàrquing compartit entre Bonpreu i la Burés, per posar en relleu el
vapor i si algun dia soms del Museu de la Ciència i la Tècnica, tal com voldria el director d'aquest museu,
doncs allò, quedaria allà obert, visible i amb un parking molt més gros del que tenim ara i una plaça davant
del Vapor, dit això, també hem incorporat tenir en compte que aquesta modificació, també va lligada a la data
de modificació per cloure unes parcel·les d'Antex i Procesfil, perquè bàsicament Antex, han traslladat part
del seu magatzem cap allà on està ara, doncs allà necessita fer un nou magatzem, per tant són modificacions
que van lligades i finalment calia especificar i incloure el que va dir, transcriure el que va dir la Direcció General de Comerç en un informe de data de 19 de gener. En aquest informe deia que es podien implantar determinats serveis comercials singulars, són grans magatzems, centres de jardineria, són molt concrets, però hi
han unes excepcions que també estan en la llei de comerç i és per aquesta via de la excepcionalitat que es
podrien implantar. Per tant, un cop explicat el context i tot això, es proposa:
PRIMER- VERIFICAR el Text refós de la modificació puntual núm.2 del POUM d’Anglès a l’àmbit del PAU-10
Burés i de les parcel·les ANTEX SA I PROCESFIL, que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data de 16 d’octubre de 2018.
SEGON.- ELEVAR l'expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d'Urbanisme, perquè acordi l’aixecament de la suspensió del tràmit i l’aprovi definitivament el document refós de la modificació puntual
núm.2, si s’escau.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
Pren la paraula la senyora secretària: Només dues puntualitzacions, perquè si que es veritat que la comissió
informativa la vàrem fer extraordinària i urgent, perquè vàrem deixar els dos dies hàbils, però en aquest sí
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que s'han deixat i per tant ja no votem la urgència perquè és extraordinària i prou, més que res no ho fem per
això. Després només un tecnicisme perquè en el seu dia el plenari municipal ja va aprovar inicialment aquesta
modificació puntual, a posteriori després de la informació pública de tots els tràmits pertinents es va fer
l'aprovació provisional i fou en aquest moment quan es va enviar a urbanisme que va dir tot el que ha dit
l'alcaldessa que es tenia que incloure. Amb tot això, és fa un tex refós i ara no s'ha aprova el que diu la
Comissió Territorial d'urbanisme és que es verifiqui, és un formalisme que el que és fa és verificar el tex refós
tal i com ha dit l'Alcaldessa amb exactitud.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup des d'un principi sempre ha vist bé aquesta proposta per incrementar i ajudar a la gent, perquè
apostin per Anglès. En tots els punts i plens que s'ha tractat aquest tema sempre hem votat a favor, i ara veig
que s'han seguit els tràmits que es demanaven i s'ha subsanat el que és demanava, sobretot comerç.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
i urbanisme.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
i urbanisme i sobretot comerç, i també segons hem entès de la senyora secretària, que no caldrà exposició
pública, ja s'aprova definitivament.
Pren la paraula la senyora secretària:
Ara és verifica i l'òrgan competent per aprovar-ho definitivament és la Comissió Territorial d'Urbanisme
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
i no hi haurà exposició pública!
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres en aquest cas ens anem a abstenir , ens abstindrem perquè tot i que podem convenir en molta part,
creiem que hem ant molt ràpid en modificar el P.O.U.M. quan ha fet falta perquè s'implantés una gran superfície a Anglès, en canvi, em trobat a faltar un debat sobre el petit comerç d'aquí a Anglès, per això, avui en
aquest tema ens abstindrem.
VOTACIONS:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas, Neus Moragas Fontané i Josep Casadellà Turón; PAU (4): Pere Espinet
Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich.
Abstencions (1): CUP (1): Sergi Sau Riera.»

2. ASSUMPTES URGENTS
-

No n’hi ha

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Presidenta, Sra. Astrid Desset Desset, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.
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Presidenta

La secretària,

Astrid Desset Desset

Sandra Pinos Martínez
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