ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 26 D’ABRIL DE 2007.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-sis d’abril 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 pel President de la
Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep Ma. Serra i Vila.- sr. Miquel Guri
Boixader.- sra. Mercè Carreras Alsina.- sr. Jaume Mach Planas.- sr. Àlvar Farré
i Brugat.- sr. Jaume Domènech i Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr.
Juan Medinilla Martínez.- sr. Francisco José de la Costa López.
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA: sra. Susana Moreno Salazar.
ACTUA DE SECRETÀRIA, la secretària general de la corporació, 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’ESBORRANY DE L’ACTA
DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Prèviament repartides còpies dels esborranys de les actes corresponents a les
sessions celebrades els dies 22 i 29 de març, i detectat un error en l’acord
primer del punt 7è de l’acta de la sessió del dia 29, concretament al preu
d’adjudicació de la nau núm. 2, essent el de 229.200 € i no els figurats
220.200€, les actes varen ser aprovades per unanimitat, amb la correcció de
l’error referit a l’acta de la sessió del dia 29 de març.
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CONVOCAT PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ CAVICARME.Es donà lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Aquest ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 22 de febrer
d’enguany, convocà concurs per a la contractació de l’obra nomenada “Projecte
de millora de la urbanització Cavi-Carme”, aprovant el plec de clàusules
administratives corresponent.

Atesa l’acta d’obertura de pliques celebrada el dia 3 d’abril, en la qual es recull
que han estat tres les proposicions presentades dins el termini obert a l’efecte.
Atès el contingut de l’acta de la mesa de contractació reunida el dia d’avui per a
procedir a la valoració de les ofertes presentades d’acord amb els criteris que
figuren al plec; i la proposta d’adjudicació que la Mesa eleva a aquesta alcaldia
a favor d’Obres Pirenaiques, SL, per haver resultat les més avantatjosa als
interessos de la corporació.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
1.- Adjudicar el concurs convocat per a l’execució de l’obra “Projecte de millora
de la urbanització Cavi-Carme” a l’empresa Obres Pirenaiques, SL, pel preu
ofertat de 572.690,44 €, amb estricte subjecció al projecte tècnic i al plec de
clàusules, així com a la plica presentada.
2.- Notificar el present acord a tots els licitadors que s’han presentat al concurs.
3.- Publicar l’acord d’adjudicació al BOP, per a general coneixement.
No obstant això, el Ple decidirà. La Jonquera, a 25 d’abril de 2007.”
Comenta el senyor alcalde el contingut de l’acta de la mesa de contractació i
l’explicació tècnica del motiu de les baixes que sobre el preu de licitació han
ofertat dues de les empreses que s’han presentat al concurs, i sense més
intervencions posà la proposta a votació, essent el resultat de la mateixa el
següent:
A favor:
9 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, del sr. Domènech, del grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC D’IDENTIFICACIÓ I REGULACIÓ DE MASIES I CASES
RURALS.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 capítol vuitè l’elaboració d’un catàleg específic de
les masies i edificis rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació.
Per acord del Ple Municipal del dia 25 de gener de 2007, l’ajuntament de la
Jonquera va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic d’identificació i
regulació de masies i cases rurals del municipi de la Jonquera redactat pels
serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, amb les observacions
que en el mateix s’hi indiquen, les quals s’incorporen al document d’aprovació
provisional.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals.
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini d’un
mes mitjançant anunci al BOP núm. 41 del dia 27 de febrer i al diari el Punt del
dia 15 de febrer de 2007, sense que s’hagin presentat al·legacions.
Atès que el Departament de Medi Ambient no ha emès informe al respecte dins
el termini del mes legalment establert pel text refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist el que estableixen els articles 67.1 a), 78 c) 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 provisionalment el Pla Especial Urbanístic d’Identificació i
Regulació de Masies i Cases Rurals del municipi de la Jonquera, promogut per
l’ajuntament de la Jonquera.
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
per tal que previs els tràmits oportuns, procedeixi a l’aprovació definitiva del Pla
Especial esmentat.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el senyor alcalde les masies que s’han incorporat al document, les
quals havien estat omeses al document aprovat inicialment, així com la
subsanació d’errors puntuals detectats al text aprovat inicialment i recollits a
l’informe tècnic.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el senyor alcalde posà la
proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL
D’ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ En sessió celebrada el passat 22 de febrer el ple municipal aprovà inicialment
la modificació de l’ordenança municipal d’obertura d’establiments i control
d’activitats amb incidència ambiental.
L’acord d’aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils, mitjançant publicació de l’edicte corresponent al BOP núm.
48, DOG núm. 4838 i tauler d’anuncis municipals, sense que s’hagin presentat
al·legacions de cap tipus.
Atès que els serveis municipals han detectat alguns errors de redacció i han
suggerit fer algunes concrecions per tal de clarificar més el sentit de la norma,
concrecions que no modifiquen el sentit de l’article en el qual s’introdueixen i en
cap manera són substancials.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple
l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar definitivament l’ordenança d’obertura d’establiments i control
d’activitats amb incidència ambiental, d’acord amb el redactat modificat, i que
consta a l’expedient.
2.- Publicar al BOP el text íntegre de l’ordenança, per a general coneixement.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 25 d’abril de 2007.”
Es comenten les rectificacions puntuals i no substancials incorporades arran
d’haver observat alguns errors en el redactat original i, sense intervencions per
part dels regidors, el senyor alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat d’aquesta el següent:
A favor:
8 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 DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL.

Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ L’ajuntament Ple, en sessió del dia 28 de desembre de 2006, va aprovar la
plantilla de personal de l’ajuntament juntament amb el pressupost per a l’any
2007, en compliment del previst a l’article 283.1 del Decret 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
L’esmentada plantilla aprovada preveia pel que respecta al personal de la llar
d’infants, una organització formada per una directora, tres educadores i dues
auxiliars d’educadores.
Vist el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres, en virtut del qual es fixa el nombre
mínim de professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil a
les llars d’infants.
Atès que en aplicació de l’esmentat Decret, i en atenció al nombre de grups en
funcionament a la llar d’infants de la Jonquera, la plantilla d’educadors/es ha de
ser de sis persones.
Com sigui que s’ha de donar compliment a la dita previsió abans de l’inici del
curs lectiu 2007-2008, correspon ara la modificació de la plantilla del personal
de la llar d’infants municipal.
Vist el que estableixen els articles 37 i 38 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, així com
l’article 169 del Text Refós de règim local, relatius a les escales i subescales en
què s’integren els treballadors públics.
Vist el que estableixen els articles 22.2 i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya, per la present
aquesta alcaldia té a be proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar la plantilla de personal laboral al servei de l’ajuntament de la
Jonquera en el sentit següent:
• Incloure dins la relació del personal laboral 2 places vacants reservades
a les tasques d’educador/a llar d’infants, enquadrant-la dins el grup C
nivell 18 de l’escala d’administració especial.
• Declarar la plaça d’auxiliar-educadora, inclosa dins la plantilla vigent i
enquadrada en l’escala d’administració especial en el grup D nivell 16,
com a plaça a amortitzar.

Segon.- Publicar la modificació de la plantilla de personal al BOP de Girona i al
tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Comunicar els presents acords al delegats de personal de
l’ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el senyor alcalde el contingut del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres,
fixant-se el nombre mínim de professionals que imparteixen el primer cicle.
Apunta que, en aplicació del referir decret, la llar d’infants municipal ha de
disposar de 6 educadores, pel que cal modificar la plantilla de personal en el
sentit recollit a la proposta, per tal de començar el proper curs escolar amb la
plantilla d’educadores completa.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el senyor alcalde posà la
proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA .Demana la paraula el senyor Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC,
per comentar que el seu grup té una proposta per presentar per via d’urgència,
referida al tancament de les emissions de TV3 al País Valencià.
Declarada per unanimitat la urgència de la proposta es donà lectura al
contingut de la mateixa, la qual diu així :
“ Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit
l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat
Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre
aquestes emissions, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de
cessament de les emissions i a una possible sanció econòmica de fins a un
milió d’euros.
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic. D’altra banda,
davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües,
continguts i orientacions polítiques diverses, la resposta d’un govern no pot ser
mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels
ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de
llibertat d’expressió.
Davant aquesta situació, es proposa a l’ajuntament ple l’aprovació del següent
acord:
1.- L’ajuntament de la Jonquera considera que el Ministeri d’Indústria ha de
legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià, de conformitat amb el que
preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per
l’Estat espanyol.

2.- L’ajuntament de la Jonquera, en defensa de la llibertat d’expressió i
comunicació i en defensa de la nostra llengua, demana a la Generalitat de
Catalunya que insti al Ministeri d’Indústria espanyol perquè busqui una solució
per garantir la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià i perquè
quedi arxivat de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o
de qualsevol altra mena l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del
País Valencià.
3.- Remetre còpia d’aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de
Catalunya i a ACPV.
Es comentà la moció i aquesta fou aprovada per unanimitat.

7.- PRECS I PREGUNTES
Demana el senyor alcalde si algun regidor vol fer algun prec o plantejar alguna
pregunta. Com sigui que ningú fa ús de la paraula, intervé ell per explicar als
assistents la reunió de la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc fa uns dies.
Informa que els representants dels quatre cossos policials comparteixen l’opinió
que ha millorat la seguretat ciutadana a la Jonquera tant de manera objectiva,
pel que fa al nombre d’actes delictius, com subjectiva, és a dir la sensació de
seguretat que percep la població. Comentà que el major nombre d’actes
delictius es situen en l’àmbit dels robatoris a vehicles, fonamentalment camions
estacionats a les àrees de pàrquing. Indica que queda per resoldre la
problemàtica de la venda ambulant. Senyala que, arran de la última reunió de
la Junta Local de Seguretat, s’ha arribat a un acord de col·laboració entre el
quatre cossos policials de patrullar tots quatre, al barri del Portús i altres àrees
de la Jonquera, cada dia. És a dir, diàriament, cadascun dels cossos policials, i
durant unes hores, patrullarà pel barri. Acabà dient que creu que aquesta
mesura és important i pot portar la solució a la problemàtica de la venda
ambulant que tant preocupa a l’ajuntament i al sector comercial del municipi.
I sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el senyor alcalde aixecà la
sessió essent les 20’40 hores, de tot el que com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

