ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2007.

PLE

MUNICIPAL

A la vila de la Jonquera, a setze de novembre 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 extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETARI: 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 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE EN MATÈRIA
DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES.Pren la paraula el sr. alcalde per informar als assistents de dos decrets
d’alcaldia de data dotze de novembre d’enguany, en virtut dels quals es
modifica la composició de la Junta de Govern municipal i els Tinents d’alcalde;
així com les delegacions de competències a favor dels regidors.
Senyala que a partir de l’1 de desembre, els Tinents d’alcalde i membres de la
Junta de govern seran els regidors següents: Josep M. Serra, 1r Tinent
d’alcalde; Sergi Aznar, 2n Tinent d’alcalde; i Sònia Martínez, 3a Tinent
d’alcalde.
Informa que ha delegat a favor del regidor Sergi Aznar la gestió i direcció del
servei d’esports que abans estava en mans del sr. Serra, el qual manté el
servei de govern local.

2.- DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS QUE PORTEN APARELLADA LA
DEDICACIÓ PARCIAL. DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I DRETS
ECONÒMICS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
diu així:

PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Atès el que disposa l’article 75 de la Llei de Bases del Règim Local modificat
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i
d’ordre social, referit a les retribucions que poden percebre els membres
electes de les corporacions locals pel que fa a dedicació exclusiva, dedicació
parcial, assistència a sessions i indemnitzacions per a despeses efectives
ocasionades amb motiu de l’exercici del càrrec.
Atès que, en virtut del precepte esmentat anteriorment, correspon al Ple la
determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o
parcial amb la determinació del temps de dedicació efectiva i les retribucions
corresponents, així com les percepcions per assistència a sessions.
Vist l’acord del Ple Municipal del dia 21 de juny d’enguany, pel qual es varen
fixar diverses dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Determinar el següent règim de dedicació per als càrrecs que
s’esmenten:
1.1.- Regidoria d’esports, amb dedicació parcial, amb assistència efectiva de
120 hores mensuals.
1.2.- Regidories amb delegacions referides a determinats serveis municipals:
dedicació parcial, amb una assistència efectiva de 40 hores mensuals.
1.3.- La Regidoria d’hisenda i patrimoni, comerç i turisme i noves tecnologies
manté el mateix règim de dedicació mensual (80 hores) fixat en l’acord de Ple
del dia 21 de juny d’enguany.
Segon.- Fixar les següents retribucions a percebre per als membres de la
Corporació que desenvolupin els règims de dedicació parcial:
2.1.- Dedicació parcial regidoria d’esports: 1.930,00 euros bruts mensuals.
2.2.- Dedicació parcial resta de regidories: 770,00 euros bruts mensuals.
2.3.- Dedicació parcial regidoria d’hisenda i patrimoni, comerç i turisme i noves
tecnologies es manté a 1.300,00 euros bruts mensuals.
Les esmentades percepcions seran incompatibles amb la percepció de cap
quantitat per assistència a sessions.
Tercer.- Els membres de la corporació amb dedicació parcial esmentades
seran donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la
Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

Quart.- Publicar els acords anteriors al BOP i al Tauler d’anuncis de la
Corporació, per a general coneixement.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que aquesta modificació del cartipàs municipal i la
proposta de fixar una nova dedicació parcial a favor del regidor sr. Aznar és
conseqüència del pacte de govern a què el grup municipal de CiU ha arribat
amb el regidor del grup del PSC, sr. Aznar. Comenta que també es retoca la
dedicació de la resta de regidors amb delegacions de serveis, passant de 20 a
40 hores mensuals, amb un increment de retribució. Comentà que en alguna
ocasió, en mesos en què s’ha celebrat un ple extraordinari, s’havia donat el cas
que els regidors de l’oposició havien cobrat més que els regidors amb serveis
delegats i això creu que no és just perquè aquests, a més a més d’assistir als
plens i comissions informatives com els regidors de l’oposició, tenen les
tasques pròpies del servei del qual són responsables, l’assistència a Juntes de
Govern, etc. Comentà que aquest ajuntament requereix molta dedicació, que hi
ha molta feina i que, malgrat ser un municipi de 3.000 habitants, la feina, els
serveis, la problemàtica, etc. són d’un municipi de 15.000 habitants.
Pel que fa a la retribució del sr. Sergi Aznar, la proposta és que sigui de 1.930 €
bruts mensuals, amb una dedicació de 120 hores al mes.
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Domènech demanant certs aclariments sobre les hores de
dedicació del sr. Aznar i demana si el sr. alcalde pot explicar quin és el pacte
de govern a què ha arribat amb el regidor del PSC, sr. Aznar.
Respon el sr. alcalde que no té cap inconvenient en donar lectura al document
que han signat els dos grups polítics i procedeix a llegir-lo.
Demana el sr. Domènech si el sr. Aznar també s’encarregarà del camp de
futbol. Li respon el sr. alcalde que sí, que la gestió serà de tota la regidoria
d’esports.
Pregunta el sr. Domènech com s’ho farà el sr. Aznar per fer les 120 hores
mensuals. Respon el sr. alcalde que farà sis hores diàries i que les tasques
seran, si fa no fa, les pròpies d’un coordinador d’esports. Digué que aquestes
tasques les faria un tècnic d’esports si l’ajuntament en tingués un. Que les farà
el sr. Aznar, el qual està perfectament capacitat per fer-les.
Demana la regidora sra. Collell si cada dia se’l podrà localitzar durant 6 hores.
Respon el sr. alcalde que sí, que farà horari de tarda i estarà al pavelló.
Comenta el sr. Ricart que tot això no és més que una excusa per justificar el
sou del sr. Aznar.
Intervé el sr. Domènech dient que sent vergonya d’aquest ajuntament.
Comenta que no es paga als Diables, es fan pagaments de quantitats
importants pel festival “Solo Camión”, en contra de l’informe de la secretàriainterventora, i ara es vol pagar aquesta quantitat per la dedicació parcial del sr.
Aznar. Digué que cobrarà més ell a l’any que el que es dóna a tots els clubs
esportius. Continuà dient que això, en lloc d’un ajuntament, sembla una oficina
de col·locació. Acabà dient que “vostès tenen un problema: que donen més
diners als polítics que a les entitats del poble”.

Li respon el sr alcalde demanant coherència al grup d’ERC. Digué que el que
no pot fer el grup municipal d’ERC a aquest ajuntament és criticar les
dedicacions dels regidors, les retribucions, etc. quan ERC està fent el mateix o
pitjor en les institucions on governa en coalició.
Li respon el sr. Domènech que dels membres del grup municipal d’ERC només
ell és militant del partit, els altres membres no, i que s’està parlant d’aquest
ajuntament no d’altres institucions.
Respon el sr. alcalde que ell sí que parla d’altres ajuntaments i del que fa ERC,
per exemple l’ajuntament de Castelló d’Empúries.
Continua el sr. Domènech parlant del sou del sr. alcalde, senyalant que cobra
el sou de l’ajuntament i del consell comarcal per varis conceptes i que esperava
que a l’hora de fixar una nova dedicació a l’ajuntament s’abaixarien les altres,
però això no és així sinó que les dels altres regidors també s’apugen.
Replica el sr. alcalde dient que ja li va dir en una sessió anterior que li pot
justificar quan vulgui que ell, aquest any, cobra menys que l’any anterior.
Intervé el sr. Ricart dient que abans ha dit el sr. alcalde que els serveis que
presta aquest ajuntament i la feina que genera és la d’un ajuntament de 15.000
habitants, però no oblidem, digué, que els ingressos són d’un municipi de
3.000.
Respon el sr. alcalde que avui en dia la política requereix una dedicació molt
important, les coses s’han complicat molt, la responsabilitat és molta. Digué
que cada vegada hi ha menys gent que es vulgui dedicar a la política i que els
càrrecs públics s’han de retribuir. Acaba dient que això és així, agradi o no
agradi.
Apunta el sr. Ricart que de totes maneres, el salari mínim no és de 1.900 €
mensuals.
Senyala el sr. alcalde que aquesta és la proposta de l’equip de govern, que es
veuran els resultats i que, si es treballa bé, el sr. Aznar es pot guanyar el sou,
en el sentit que, amb dedicació, es pot gestionar molt bé la regidoria,
aconseguir subvencions, etc.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
6 vots
En contra: 4 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions: 1, del regidor sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposat fiu aprovada per majoria absoluta.

3.APROVACIÓ DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AMB ACCIÓ
CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ.Intervé el sr. alcalde per informar de l’escrit rebut de Acció Cultural del País
Valencià en el qual agraeixen el pronunciament de l’ajuntament de la Jonquera
en favor de la llibertat d’expressió i del suport a la continuïtat de les emissions
de TV3 al País Valencià.

Continuà dient que el Govern Valencià ha multat a l’ACPV amb una multa de
300.000 € per no haver tancat les emissions de TV3, i demanen als
ajuntaments, que en el seu moment varen aprovar mocions de recolzament a
l’ACPV, la seva col·laboració fent una aportació econòmica de 1.000 €.
Proposa el sr. alcalde que, d’acord amb la postura d’aquest ajuntament envers
aquest tema, s’acordi l’aportació de 1.000 € per ajudar així al pagament de la
sanció imposada.
Es comenta la qüestió i el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
10 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, de regidor sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

I sense més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les
21:30h, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

