ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 29 DE MARÇ DE 2007.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-nou de març de dos mil set. Prèvia
convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs.
regidors, el nom dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’alcaldepresident de la Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de
celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Susanna Moreno
Salazar.- sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Mercè Carreras Alsina.- sr. Jaume
Mach Planas.- sr. Jaume Domènech i Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.sr. Francisco José de la Costa i López
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA: sr. Àlvar Farré Brugat.
NO ASSISTEIX: sr. Juan Medinilla Martínez
ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, na M. Dolors Turu
Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi dels
punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.Prèviament repartides al senyors regidors fotocòpies de l’esborrany de l’acta de
la sessió ordinària celebrada el passat dia 22 de febrer, aquesta fou aprovada
per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I
DE REGULACIÓ DELS PARCS EÒLICS DE LA JONQUERA.Es donà lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Jonquera, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per acord del
dia 23 de desembre de 2004, publicat en el DOGC núm. 4364 del dia 15 d’abril
de 2005, estableix en el seu article 203.3 l’obligatorietat d’elaborar un pla

especial específic que reguli les condicions de les implantacions de parcs eòlics
al municipi de la Jonquera.
Vist l’acord del Ple Municipal del dia 25 de maig de 2006, pel qual l’ajuntament
de la Jonquera encarregava als serveis tècnics municipals la redacció d’un pla
especial específic que reguli les condicions d’implantació de parcs eòlics al
municipi de la Jonquera.
Vist el projecte de pla especial urbanístic i de regulació dels parcs eòlics de la
Jonquera redactat pels serveis tècnics municipals.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals.
Vist el que estableixen els articles 67.1 a) i 83 i següents del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i
els articles 23, 92, 93, 94 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tot això per la present proposo a l’ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el pla especial urbanístic i de regulació dels parcs
eòlics del municipi de La Jonquera, promogut per l’ajuntament de la Jonquera.
Segon.- Suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències en l’àmbit del Pla
Especial, fins a l’aprovació definitiva del mateix.
Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes mitjançant publicació al
BOP de Girona i al Diari El Punt.
Quart.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde,”
Comenta la proposta el senyor alcalde dient que el contingut normatiu del
present pla especial ha estat consensuat entre tots els grups polítics
municipals, pel que ara cal iniciar la tràmit d’aprovació de referit expedient.
Demana si algun regidor vol fer ús de la paraula i la demana el sr. Ricart per
comentar que creu que s’hauria de concretar una mica més el contingut de
l’article 2 en el sentit de deixar clar que aquesta és l’única zona apta per
instal·lar-hi parcs eòlics, donar nom a la zona en qüestió i establir quin serà el
nombre màxim de màquines autoritzades.
Apunta el senyor alcalde que el nombre de màquines depèn del tipus de
projecte que es presenti però que, de tota manera, les característiques
tècniques fan que hi hagi d’haver una distància mínima de separació entre

màquines, pel que creu que aquesta dada no és important. Pel que fa al nom
del paratge, s’hi podria afegir com a zona Mas Morató i Cumanera, zona que
envolta els polígons industrials.
A la vista del que s’ha exposat, s’acorda modificar la proposta en el sentit
d’afegir el text següent a continuació de “... s’identifiquen gràficament les zones
susceptibles de la implantació de parcs eòlics”
“ Aquestes es corresponen únicament als sectors de Mas Morató i Cumanera,
a l’entorn dels polígons industrials del sud est de la població, degudament
grafiats al plànols corresponents”.
Sense més intervencions el senyor alcalde posà la proposta a votació, amb la
modificació a l’article 2 referida, proposta que fou aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC
EXECUTIU DEL MUSEU DE L’EXILI, REDACTAT PER IGNASI GARCIA
CRISTIÀ.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Atesa la resolució d’alcaldia de 31 d’agost de 2006, en virtut de la qual
s’adjudicà definitivament el contracte de consultoria i assistència per a la
redacció del projecte executiu del Museu de l’Exili de la Jonquera al senyor
Ignasi Garcia Cristià .
Atès que en data 12 de març d’enguany, amb document RE núm. 878,
l’adjudicatari feu entrega del projecte objecte del contracte esmentat.
Atès el que disposa l’ article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès el que disposa l’article 52 o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
qual atribueix al ple municipal la competència per a l’aprovació de projectes
d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació.
Atès que el pressupost de contractació del present projecte ascendeix a
770.437,99 €, quantitat que supera el 10% dels recursos ordinaris del vigent
pressupost, pel que la competència per a la contractació de l’obra és del ple
municipal, d’acord amb el que disposa l’article 52 n) del DL 2/2003.
Per la present es proposa a l’ajuntament Ple l’aprovació dels següents acords:

I.- Aprovar inicialment el projecte museogràfic executiu del museu de l’exili de
la Jonquera, redactat pel sr. Ignasi Garcia Cristià.
II.- Exposar al públic l’acord anterior per un termini de trenta dies, mitjançant
publicació al BOP i al tauler d’anuncis municipal, per tal que les persones
interessades puguin examinar el projecte i presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de març de 2007. L’alcalde”
El senyor alcalde comenta la proposta i el contingut del projecte senyalant que
aquest vindrà complementat amb el projecte que s’ha encarregat a l’historiador
Jaume Santaló, de definició dels textos i documents concrets que s’hauran de
incorporar als suports expositius i/o audiovisuals definits al projecte.
Preguntat si algun regidor vol intervenir en aquest punt, demana la paraula el
senyor Domènech per apuntar que li hagués agradat poder disposar de més
temps per poder estudiar bé el projecte i pregunta si l’han vist els historiadors
srs. Enric Pujol i Jaume Santaló. Li respon el senyor alcalde que no només
l’han vist sinó que han tingut varis contactes amb el redactor del projecte sr.
Ignasi Cristià.
Demana el senyor Domènech quines llengües s’empraran al museu, apuntant
que ell creu que haurien de ser 3 o 4 i que el català ha de ser la de referència,
la que tingui el un caràcter preeminent. Li comenta el senyor alcalde la reunió
mantinguda la setmana passada a Barcelona amb la directora general de la
memòria democràtica, del Departament de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat, i els tècnics que han intervingut en el museu i ja
es va parlar d’aquesta qüestió, acordant que s’empraran 4 llengües: català,
castellà, francès i anglès.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PAISATGISME
DE LA N-II DE LA JONQUERA.Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Vist el projecte de paisatgisme de la carretera N-II redactat per “Vivers Ter,
SA” en el qual es descriu les actuacions a portar a terme a les zones verdes
situades al llarg de la N-II, des de l’entrada sud del municipi fins l’accés al casc
urbà i la rotonda de la Duana, projecte que s’ha redactat amb la intenció
fonamental d’aplicar criteris de sostenibilitat en la reordenació de les zones

verdes, apostant per espècies de baix consum d’aigua, baix manteniment i fàcil
adaptació al medi.
Vist l’informe que sobre el projecte esmentat ha redactat l’arquitecta municipal,
que consta a l’expedient.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de paisatgisme de la carretera N-II
redactat per “Vivers Ter, SA”.
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat mitjançant
publicació al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 30
dies, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions
que considerin oportunes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de març de 2007. L’alcalde.”
Comenta el senyor alcalde la importància d’aquest projecte, que aposta pel
manteniment sostenible de les zones verdes del municipi, projecte que en un
futur es té la intenció d’ampliar cap al sector Nord, una vegada s’hagi executat
el projecte d’adequació de la N-II, sector Nord del municipi.
Intervé el senyor Domènech per demanar al sr. alcalde que ajorni aquest tema.
Comenta que només han tingut una setmana per estudiar-lo i que li cal més
temps. Apunta que hi ha plantes que potser no són les més adequades ja que
tenen una certa alçada, el que farà que s’hi enganxin totes les bosses de
plàstic i demès coses que s’emporta la tramuntana. Diu també que moltes
espècies no les reconeix pel seu nom en llatí, per això li caldria més temps.
També comenta que si, ara que s’actuarà a les zones verdes, es pensa
solucionar l’ocupació que d’aquestes se’n fa pels camions i vehicles dels
establiments comercials i industrials ubicats a la zona del Mas Morató i La
Campa.
Li respon el senyor alcalde que, tal i com així ho preveu el POUM, el 10%
d’aquestes zones verdes es pensa destinar a aparcaments.
Intervé el senyor Domènech per dir que el seu grup s’abstindrà a la votació.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació essent
el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots
En contra: cap
Abstencions: 2, dels regidors srs. Domènech i Ricart, del grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DE LA ZONA URBANA DE LA JONQUERA.-

Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Atès el contingut de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, la qual regula les mesures necessàries per prevenir i
corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, essent el seu
objectiu principal el de vetllar perquè les actuacions que es porten a terme en
l’àmbit dels nuclis urbans no afectin la salut, el benestar i la qualitat de vida dels
ciutadans, el dret a la intimitat i el dret a tenir un medi ambient adequat per al
desenvolupament de la persona.
Atès que l’esmentada llei estableix que els ajuntaments han d’elaborar el mapa
de capacitat acústica del municipi a fi i efecte de determinar la capacitat
acústica del seu territori.
Atès el que estableix l’article 9 de la llei referida, en relació a l’aprovació dels
mapes de capacitat acústica.
Vist el mapa de capacitat acústica de la zona urbana de la Jonquera, elaborat
pels serveis tècnics municipals el febrer d’enguany.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :
I.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de la zona urbana de la
Jonquera, redactat pels serveis tècnics municipals, en compliment del que
determina la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica.
II.- Exposar al públic l’acord anterior, mitjançant publicació al BOP i al tauler
d’anuncis de la corporació, durant un termini de vint dies, per tal que les
persones interessades presentin les al·legacions que considerin pertinents,
amb el benentès que, de no presentar-se’n, s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar nou acord.
III.Una vegada aprovat definitivament, trametre còpia del mateix al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en compliment
del que estableix l’article 9 de la Llei de protecció contra la contaminació
acústica.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de març de 2007.L’alcalde.”
Apunta el senyor alcalde que, amb anterioritat a l’elaboració d’aquest mapa que
han dut a terme els serveis tècnics municipals, ja s’havia encarregat un estudi a
la Universitat de Girona sobre el soroll produït a la N-II i a l’A-7.

Demana el sr. Domènech quines mesures adoptarà l’ajuntament arran de
l’aprovació d’aquest mapa.
Li respon el senyor alcalde dient que, en funció de la zona on s’ubiqui una
determinada activitat, se li exigirà unes mesures protectores diferents, per tal
de garantir als veïns els límits de soroll que corresponguin.
Comenta el senyor Domènech que al final de l’estudi que va fer la UdG es
proposen quatre solucions per afrontar el problema del soroll als voltants de la
N-II i A-7, les dues primeres no es poden solucionar en l’àmbit municipal, però
les altres dues sí, i aquestes són: adoptar mesures reductores de la velocitat,
controlant-les de manera efectiva, i instal·lar barreres acústiques en les zones
més conflictives. Finalitza el senyor Domènech demanant que l’ajuntament
estudiï la possibilitat d’aplicar les mesures apuntades.
Intervé el senyor alcalde dient que li sembla bé el que ha exposat el senyor
Domènech i que s’estudiarà la qüestió i, en una propera sessió plenària, es
posarà a consideració del ple les actuacions a emprendre.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació, essent
aquesta aprovada per unanimitat.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MILLORA
DE LA URBANITZACIÓ CAVI-CARME.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Per encàrrec de l’ajuntament, els serveis tècnics municipals han elaborat un
projecte de reurbanització i millora de la urbanització Carme – Cavi, amb un
pressupost per contracta de vuit-cents divuit mil cent vint-i-nou euros amb vint
cèntims (818.129,20 €).
S’ha emès l’informe jurídic sobre la normativa aplicable i el procediment a
seguir.
Vist el que preveu l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, relatius a la tramitació i aprovació dels projectes
d’obres ordinàries.
En data 25 de gener de 2007 el projecte va ser aprovat inicialment per acord
del Ple Municipal i a continuació va ser sotmès a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP núm. 34 del dia 16 de
febrer, sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vist el que estableixen els articles 22.2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local i 52.2 o) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal de Catalunya, per la present es proposa el Ple
l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de reurbanització i millora de la
urbanització Carme – Cavi, així com el plec de prescripcions tècniques, l’estudi
bàsic de seguretat i salut i el pressupost del mateix, que ascendeix a vuit-cents
divuit mil cent vint-i-nou euros amb vint cèntims (818.129,20 € IVA Inclòs).
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Intervé el senyor alcalde per dir que es tracta de l’aprovació definitiva del
projecte ja aprovat inicialment pel ple, atès que no s’han presentat al·legacions,
pel que no creu que s’hagi de comentar gaire res més. Pregunta si algun
regidor vol fer ús de la paraula. La demana el senyor Domènech per dir que el
seu grup s’abstindrà a la votació, per una banda, ell personalment, per ser
persona interessada, atès que té la seva residència dins l’àmbit d’actuació del
projecte; i per l’altra, per entendre el grup municipal d’ERC que ja que es va
decidir actuar a aquest sector, calia que l’actuació hagués estat més ambiciosa.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació, essent
el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots
En contra: cap
Abstencions: 2, dels senyors Domènech i Ricart, del grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CONVOCAT PER A LA
VENDA DE SET NAUS INDUSTRIALS, DE PROPIETAT MUNICIPAL, AL
POLÍGON “MAS MORATÓ”.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Mitjançant acord del Ple Municipal del dia 9 de novembre de 2006 es va
convocar licitació pública per procedir a l’alienació, mitjançant concurs pel
procediment obert, de sets naus industrials de propietat municipal al Polígon
Mas Morató de la Jonquera.
La licitació pública, així com el plec de clàusules administratives particulars, van
ser anunciats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 233, de 7 de
desembre de 2006 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4773, del dia 1 de desembre de 2007.

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni
reclamacions contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
La Mesa de contractació reunida el dia 15 de gener de 2007, acordà proposar a
aquest Ple que s’adjudiqui l’esmentat concurs a les persones que s’indiquen a
continuació i amb plena subjecció al plec de clàusules administratives
particulars:
Nau núm. 1
Nau núm. 2
Nau núm. 3
Nau núm. 4
Nau núm. 5
Nau núm. 6
Nau núm. 7

Fusteria Cufí-Fiol, SL
Postalcard Kamaka SL
Joan Pérez Mora
Pubill SC
Canrascarn SL
Perfumeries Comas SL
Planxisteria Jonquera SC

230.000,00 €
229.200,00 €
220.000,00 €
219.850,00 €
219.900,00 €
337.000,00 €
246.000,00 €

Vist el que estableixen els articles 41 i següents del Reglament de Patrimoni
dels ens locals de Catalunya i els articles 83 i següents del Text Refós de la
Llei de Contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i el Reglament general de la Llei de Contractes
de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar el concurs públic convocat per a l’alienació de sets naus
industrials incloses dins el Polígon del Mas Morató a les persones següents,
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i pels imports
(sense IVA) que s’hi indiquen:
Nau núm. 1
Nau núm. 2
Nau núm. 3
Nau núm. 4
Nau núm. 5
Nau núm. 6
Nau núm. 7

Fusteria Cufí-Fiol, SL
Postalcard Kamaka SL
Joan Pérez Mora
Pubill SC
Canrascarn SL
Perfumeries Comas SL
Planxisteria Jonquera SC

230.000,00 €
229.200,00 €
220.000,00 €
219.850,00 €
219.900,00 €
337.000,00 €
246.000,00 €

Segon.- Requerir als adjudicataris per tal que en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar a partir de l’endemà de la notificació dels presents acords,
constitueixin a la tresoreria municipal una fiança corresponent al 4% de l’import
d’adjudicació (sense IVA). Aquesta quantitat tindrà caràcter de lliurament a
compte del preu de venda.
Tercer.- En aplicació de la clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars, requerir als adjudicataris per tal que en el termini de
30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la notificació dels presents

acords, efectuïn a la tresoreria municipal un lliurament a compte del preu
d’adjudicació del 46% (sense IVA).
Quart.- Facultar l’alcalde-president per signar els documents que siguin
necessaris per executar els acords anteriors.
Cinquè.- Notificar els presents acords a tots els licitadors.
Sisè.- Publicar aquests acords al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Indica el senyor alcalde que es tracta de procedir a l’adjudicació del concurs
d’acord amb les puntuacions que va obtenir cada una de les ofertes
presentades, que consten a l’acta de la mesa de contractació.
Apunta el senyor Domènech que el seu grup s’abstindrà a la votació atès que,
tal i com ja va manifestar en el seu moment, es va convocar la mesa amb un
dia d’antel·lació.
I sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació, essent
el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots
En contra: cap
Abstencions: 2, dels regidors srs. Domènech i Ricart.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

8.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC, I APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN
DE REGIR LA CONVOCATÒRIA.
Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Per resolució d’alcaldia del dia 1 de setembre de 2006 es va contractar el sr.
Ignasi Garcia Cristià per a la redacció del projecte executiu per al Museu de
l’Exili de la Jonquera, projecte que havia de preveure el disseny museogràfic, el
qual ha estat lliurat a l’ajuntament aquest mes de març de 2007.
Atès que s’ha aprovat inicialment el dit projecte executiu, el qual té un
pressupost per contracta de 770.437,89 € (IVA inclòs).
Atès que es disposa del finançament necessari per fer front a les despeses
derivades de l’execució del mateix.

Atès que cal convocar el corresponent concurs públic per a l’adjudicació del
contracte, d’acord disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la
convocatòria, redactat per l’àrea de secretaria i que forma part de l’expedient.
Per tot això aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament Ple, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Convocar concurs públic per a la contractació, per procediment obert,
del servei d’execució del projecte museogràfic del Museu de l’Exili de la
Jonquera, que compta amb un pressupost total de 770.437,89 € (IVA inclòs).
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir el contracte de serveis.
Tercer.- Exposar al públic l’acord anterior durant el termini de vint dies,
mitjançant publicació de l’anunci corresponent al BOP de Girona, al DOGC i al
tauler d’anuncis de la corporació, per tal que les persones interessades puguin
presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Quart.- Obrir un termini de recepció de proposicions de vint-i-sis dies, període
que quedarà suspès en cas de presentació d’al·legacions al plec de clàusules.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. La Jonquera, 29 de març
de 2007. L’alcalde.”
Intervé el senyor alcalde dient que, aprovat el projecte en aquesta mateixa
sessió, procedeix ara convocar el corresponent concurs, pel procediment obert,
per a l’adjudicació del contracte.
Demana el senyor Domènech que, per part de la secretària general de la
corporació, es faci un resum del plec de clàusules que figuren a la proposta.
Informa la secretària que subscriu dient que el plec és el que es fa servir
gairebé sempre per la corporació en la convocatòria de concursos, el que
podríem definir com plec de clàusules tipus, i informa de les especificacions del
present concurs:
Objecte del concurs: projecte de disseny museogràfic, projecte il·luminació,
equipament tècnic i audiovisual, projecte de grafisme.
Preu : 770.437,89 €
Classificació del contractista :grup L, subgrup 05, categoria d
Termini: 5 mesos.
Continua amb la paraula el senyor Domènech dient que, a l’hora de decidir
quina de les empreses és la més adequada, l’ajuntament s’hauria d’assessorar

amb algun especialista. Respon el senyor alcalde que, efectivament, quan es
faci el decret de nomenament de la mesa de contractació, ja està previst que hi
hagi algun especialista i, lògicament, un podria ser el propi redactor del projecte
i algun historiador com per exemple el sr. Boya, del museu d’Història de
Catalunya, o els autors del projecte museogràfic. Això es decidirà en el moment
de fer el decret de nomenament dels membres de la mesa.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
9.1 Intervé el senyor alcalde dient que té una moció a presentar per la via
d’urgència i fa referència a la creació dels punts CAT per part de la Conselleria
d’Innovació, Universitats i Empresa.
Es declara la urgència per majoria absoluta i el senyor alcalde dona lectura a la
moció que presenta el grup municipal de CiU, i que textualment diu així :
MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I UNIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA.-

DE

“El Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, sr. Josep Huguet, va
presentar el passat 23 de març de 2007, la ruta principal que s’obrirà el camí de
Santiago des de Catalunya, que incomprensiblement començarà a Sant Pere
de Rodes.
A part de tots els objectius turístics i polítics, que no històrics, que pot
representar posar en marxa aquest “nou” camí de Santiago des de sant Pere
de Rodes, està previst obrir un Centre d’Acollida Turística CAT, al municipi de
Vilajuïga.
Aquest grup municipal de CiU, proposa la ple l’adopció del següent acord :
1.- Manifestar la nostra preocupació i consternació per l’oblit deliberat que s’ha
tingut d’obviar l’inici del camí pel Coll de Panissars, del municipi de la Jonquera,
com històricament està demostrat i com totes les associacions d’amics del camí
de Santiago ens confirmen amb la seva utilització i senyalització. Està
demostrat que el camí de Santiago passa, procedent de Centre Europa, pel
Coll de Panissars, seguint la Via Augusta. Excavacions arqueològiques així ho
confirmen i tots els mapes del camí així ho indiquen.
2.- La Instal·lació del punt d’informació turística CAT, al municipi de Vilajuïga,
demostra el nul coneixement de la realitat turística de la comarca de l’ Empordà
per part de la conselleria que té encomanades les tasques de la promoció
turística del país.
3.- Demanem que es rectifiqui a temps i que no s’utilitzin fons públics per fer
oblidar la història i marginar municipis d’un projecte de país. No és lícit utilitzar
l’amiguisme i el sectarisme, que com sembla s’ha fet servir per tirar endavant
aquest projecte, marginant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i municipis
com la Jonquera, de la presa de decisions de l’eix del projecte.

4.- Demanem que el Centre d’Acollida Turística CAT s’instal·li a la Jonquera o
al seu entorn, per on passen anualment milions de turistes i la majoria de
pelegrins que es dirigeixen a Santiago des del sud-est d’Europa. La seva
utilització i la promoció dels records i productes i del país en general farà molt
més rendible turísticament aquest centre d’acollida a la Jonquera que a
Vilajuïga, punt secundari del camí i d’utilització de les vies que hi accedeixen
per part dels turistes que ens visiten.
D’acord amb l’exposat, demanem al ple de l’ajuntament de la Jonquera que faci
arribar al Delegat del Govern de la Generalitat a Girona i al Conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa, aquesta proposta de modificació de l’inici
del camí de Santiago al Coll de Panissars a la Jonquera, en lloc de Sant Pere
de Rodes i Vilajuïga, i la instal·lació a la Jonquera, o al seu entorn més proper,
del Centre d’Acollida Turística CAT.
La Jonquera, a 28 de març de 2007. Signat: Josep Ma. Serra Vila, grup
municipal de CiU. “
Comenta la moció el senyor alcalde senyalant l’actuació de la conselleria com
partidista i amb total manca de rigor històric. Comenta que ell va assistir a dues
reunions informatives a Barcelona sobre el tema dels CAT i sempre s’havia
parlar de Panissars com inici del camí, i ara, de cop i volta, es gira la truita i surt
Sant Pere de Rodes.
Demana la paraula el senyor Jaume Domènech indicant que el que ara està
fent CiU amb aquesta moció és atacar políticament el conseller pel seu color
polític. Demana si l’equip de govern coneix quants pelegrins passen per
Panissars. Apunta que és cert que el camí passa per Panissars però potser
també passa per Sant Pere de Rodes, que ell ho desconeix, però que, de totes
maneres, tradició de pelegrins a la Jonquera no n’hi ha.
Replica el senyor alcalde que encara que no n’hi passin molts, els pelegrins
que fan el camí i entren a l’estat ho fan per la Jonquera, això és innegable.
Diu el senyor Domènech que creu que s’està exagerant i troba fora de lloc
atacar políticament fent aquestes acusacions.
Li contesta el senyor alcalde que ell coneix com s’ha gestat aquest tema ja que,
com ha dit abans, va anar a les reunions preparatòries. Diu que el camí, en
terres catalanes, té el recorregut Panissars-Montserrat-Fraga, això està
documentat i històricament acceptat, i així es va dir a les reunions. Passen dos
mesos i el Conseller Huguet se’n va a Vilajuïga, sense dir res a ningú, i anuncia
que l’inici del camí és des de Sant Pere de Rodes i que el CAT s’ubicarà a
Vilajuïga. A veure com se’n diu de tot això, pregunta.
Reitera el senyor Domènech que tot plegat no li sembla tant greu però que li
sembla bé que es demani el CAT a la Jonquera.
Senyala el senyor alcalde que a la Jonquera o a Vilabertran, ja que està
documentat que aquesta població va ser un important centre d’acollida de
pelegrins, però no a Vilajuïga que no ho avala cap raó històrica. Afegeix que
l’associació d’amics del camí de Sant Jaume han protestat, i ells saben de què
parlen. Acaba dient que a Panissars està senyalitzat el camí de Sant Jaume,
mal senyalitzat, però senyalitzat al cap i a la fi.
Apunta el regidor senyor Miquel Guri que aquest mateix mes de març els amics
del camí de Sant Jaume eren a Panissars iniciant-lo.

El senyor Domènech repeteix el que ha manifestat en relació a la intencionalitat
política de la moció, al que respon el senyor alcalde dient que l’interès en
afavorir els municipis en funció del color polític és el que ha fet el conseller
Huguet i només s’ha de veure que els 3 CAT de Girona s’instal·laran a Ripoll,
Puigcerdà i Vilajuïga, a veure si això no és significatiu.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posa la moció a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots
En contra: 2 vots, dels senyors Domènech i Ricart, del grup municipal d’ERC.
Abstencions: cap
La moció fou aprovada per majoria absoluta.

10.- PRECS I PREGUNTES
10.1 Intervé el senyor Jaume Ricart per dir que els caps de setmana cada
vegada és major el nombre de camions que es concentren a la Jonquera i
s’estacionen a la carretera N-II, amb el perill i les molèsties que això comporta
pels veïns. Pregunta què pensa fer l’ajuntament al respecte.
Respon el senyor alcalde dient que la policia local no actuarà, que la carretera
no es competència seva sinó exclusiva dels mossos d’esquadra i que ja se’ls
ho ha dit en moltes ocasions i lògicament en tenen coneixement. Que la
resposta que han donat a l’ajuntament és que estan desbordats.
Intervé el senyor Domènech per dir que l’invasió de les zones verdes dels
polígons com zones d’aparcament que fan els camioners sí que deu ser
competència de la policia local.
Respon el senyor alcalde que aquestes zones no estan ordenades, que quan
s’hagi ordenat ja s’actuarà en aquest sentit.
10.2 Senyala el senyor Domènech que s’està encimentant una vorera a la zona
de la policia nacional. Pregunta qui l’està executant. Respon el senyor que la
brigada municipal. Li respon el sr. Domènech que creu que les voreres les han
de fer els particulars i no l’ajuntament. Li contesta el senyor alcalde que en
realitat no s’està fent una vorera sinó una solució provisional perquè no
s’aparquin els cotxes. Que tota la zona s’ha d’ordenar quan es tingui el projecte
redactat i aprovat, i serà aleshores que s’executarà la vorera.
10.3 Demana el senyor Domènech com va el ritme de les obres del museu de
l’exili, ja que creu recordar que un dels compromisos adoptats per poder rebre
el finançament del projecte FDER era finalitzar les obres abans del 30 de març
de 2007. Respon el senyor alcalde que, arran de l’important increment de la
despesa sobre la inicialment prevista i a la incorporació de dues finques
adjacents a la sala de baix, amb la conseqüent ampliació de la superfície
construïda, s’ha aconseguit modificar el requisits inicials que eren els que ha
apuntat el sr. Domènech. Ara aquesta finalització de l’obra abans del 30 de
març s’ha substituït per haver pagat el 100% del pressupost inicial de l’obra,
cosa que ja s’ha fet, i que el museu inauguri dins el present exercici 2007 en
que finalitza el programa FEDER.

10.4 Demana el senyor Ricart si s’ha fet la queixa formal davant el Ministeri de
Foment de la situació en què es troba l’asfaltat de la zona del pont de la zona
de l’estació de servei BP, tal i com es va ja apuntar en una prec d’una sessió
anterior. Respon el senyor alcalde que sí, que l’obra d’arranjament es
començarà a l’estiu.
10.5 Comenta el senyor Ricart que amb la senyalització d’ordenació de la
circulació que s’està portant a terme aquests dies, s’ha col·locat alguna senyal
de manera deficient, que ja ha estat arrossegada pels camions. Que no
costaria gaire tenir una mica més de cura en com i on es situen les senyals.
Respon el senyor alcalde que potser sí que ha passat això, que és un fet
puntual, però que ja estarà al cas.
I sense més intervencions, el senyor alcalde aixecà la sessió essent les 21’10
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

