AMPOSTA

Moció que presenta vel grup municipal PSC-PM per instar al Ple a
tramitar la modificació puntual d’usos dels edificis singulars Antic
Sindicat i antic Col•legi de les Monges Carmelites

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per la
Comissió territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) el 26 de gener de 2007
i publicat al DOGC núm. 5022 de 21/01/2008, classifica els edificis singulars de
“l’Antic Sindicat” i Antic Col•legi de les Monges carmelites com a ús residencial.
D’acord amb l’article 97 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, determina
que les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i
justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació
ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una
valoració negativa, ha de denegar-la.
Vista la conveniència de dotar-nos de més espais de gran format per tal de concertar-hi
els equipaments que donin servei a les necessitats socials, culturals, artístics educatius, i
associatius, cal poder comptar amb un planejament urbanístic per poder programar
aquest tipus d’equipaments en edificis adequats i ben ubicats. Per això es proposa que es
doti las esmentats edificis la qualificació d’equipament.
Altrament, com tota la ciutadania sap es tracta de dos edificis singulars i emblemàtics. I
concretament, l’edifici del Sindicat (antic cinema Olímpia), està catalogat com a Be
d’Interès Local.
Vist que la modificació que es proposa, precisament, es respecte als usos donat que per
seu pes com a edificis singulars es justifica el canvi a equipament.
L’article 96 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que estableix que la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb algunes
particularitats. L’article 85 del mateix text legal en regula el procediment a seguir.
Atès que l’article 101.3 Text Refós de la Llei d’urbanisme determina que l’ajuntament
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular la modificació del
planejament general.

PROPOSTA D’ACORD

Primer –Instar a l’ajuntament d’Amposta per tal d’ aprovar inicialment la modificació
puntual del POUM d’usos dels edificis singulars Antic Sindicat i antic Col•legi de les
Monges Carmelites, un cop es tingui la documentació tècnica necessària d’acord amb la
legislació urbanística.
Segon – Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció de la documentació
tècnica necessària per tal poder procedir a l’aprovació necessària de la modificació
puntual del POUM que s’expressa a l’acord.

Antoni Espanya i Forcadell, portaveu del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta
Amposta, 20 d’abril del 2015.

