ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2007.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-nou 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 ordinària, 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. Manuel Ángel M. Botana Penela.HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA el sr. Sergi Aznar Marín.
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 i s’entra seguidament a l’estudi
dels punts que forma 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 de les actes de les sessions anteriors celebrades
els dies 25 d’octubre i 16 de novembre d’enguany, i sense esmenes a
presentar, aquestes foren aprovades per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 AL VIGENT PRESSUPOST
MUNICIPAL.
Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

Vista la necessitat d’incorporar al vigent pressupost municipal exercici 2007
els romanents de crèdit compromesos, així com els crèdits que emparin
projectes finançats amb ingressos afectats.

“

Vist l’informe de la secretaria-intervenció, el qual forma part de l’expedient.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 al vigent
pressupost municipal, exercici 2007, segons el detall següent:
1.- CRÈDIT EXTRAORDINARI , d’acord amb el detall següent:
Partida

Denominació

Consignació

1-62202
1-62203
1-62204
1-62205

Obra complementaria Museu Exili
Obra complementària edifici industrial
Obra complementària porxos Can Laporta
Obres millora edifici Can Laporta

314.276,03
78.271,88
48.507,57
10.306,94

Total crèdit extraordinari

451.362,42

2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT, d’acord amb el detall següent:
Partida

Denominació

1-10000
1-13000
1-15000
1-22000
1-22706
5-21000
5-21002
0-31000
0-31006
0-91104

Retribucions membres corporació
Retribucions personal laboral fix
Productivitat
Material oficina
Estudis i treballs tècnics
Infrastructures i béns naturals
Vies urbanes
Interessos préstecs BCL
Interessos préstecs La Caixa
Amortització préstecs BCL

Augment que cal
46.100
7.300
10.000
5.000
80.772,6
8.000
5.000
800
4.617
9.442,1

Total suplement

177.031,7

TOTAL EXPEDIENT

628.394,12

Per fer front a l’esmentada incorporació dels crèdits de despesa, es determina
la següent procedència de fons:
1.- Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
afectat a despeses amb finançament afectat
de la liquidació del pressupost 2006, pel que
fa a la creació de crèdit extraordinari per inversions.
................... 451.362,42

2.- Amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals
....................

1.681,77

3.- Per majors ingressos recaptats sobre el total previst, d’acord amb el detall
següent :
Concepte

Denominació Previsió

1-35104
1-35105
1-39901
1-39200
1-52000

cànon CTNE
28.000
cànon HEASA 45.000
altres ingress.
6
recàrrecs
6
interessos
30.000

Total majors ingressos

Recaptació neta

Quant. que s’utilitza

32.088,22
59.182,21
356.445,79
5.979,61
92.874,84

4.088,22
14.182,21
41.579,95
5.973,61
62.874,84

……………………..

128.690,83

4.- Per baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent
no compromeses, d’acord amb el detall següent:
Partida

Denominació

1-13100
1-22707
1-48101
1-22104
3-46502

Pers. eventual
282.000
Consell asse. M.E. 18.000
Arranj. façanes
3.000
Vestuari
20.078,43
CCAE assist. Social 27.400

Total baixes crèdits

Consignació

Desp. Compromesa
208.597,32
0
600
8.021,48
14.613,67

Baixa
12.000
18.000
1.800
8.859,1
6.000

………………………

46.659,1

TOTAL PROCEDÈNCIA DE FONS

628.394,12

5.- Una vegada deduït el romanent de tresoreria existent a 31-12-2006 d’acord
amb el que s’ha indicat, restarà per utilitzar per a futurs expedients la quantitat
de 27.184,24 , amb la distribució següent :
Romanent a 31/12/06

Per a despeses
amb finançament 4.716.954,20
afectat
Per a despeses
362.625,04
generals

Quantitat afectada

Quantitat restant

4.238.407,54 +
451.362,42

27.184,24

360.943,27 + 1.681,77

0

Segon.- Exposar al públic l’acord anterior mitjançant la publicació de l’edicte
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de
quinze dies hàbils, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes, amb el benentès que, de no presentar-se’n,

l’expedient s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou
acord.
No obstant això, el Ple decidirà. La Jonquera, a 21 de novembre de 2007.”
Comenta la proposta el sr. alcalde detallant i explicant les fonts de finançament
dels suplements que calen i els crèdits extraordinaris que són necessaris en
determinades obres d’inversió que s’estan executant actualment.
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula i sense que
ningú intervingui, posa la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el
següent :
A favor:
5 vots
En contra: 5 vots, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC i el sr. Botana, del grup municipal popular.
Abstencions: cap.
Es produeix un empat entre els vots a favor i els vots en contra. Al no ser una
qüestió que requereix una majoria qualificada, es dirimeix l’empat pel vot de
qualitat del sr. alcalde, essent aquest a favor de la proposta.
La proposta queda aprovada pel vot de qualitat del sr. alcalde.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE L’EDIFICI
INDUSTRIAL AL POLÍGON MAS MORATÓ.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ El Ple Municipal del dia 11 d’abril de 2006 va aprovar definitivament el
projecte tècnic de les obres de construcció d’un edifici industrial al polígon Mas
Morató de la Jonquera, les quals es van adjudicar a l’empresa “Argón
Informàtica SA”, per acord del Ple Municipal del dia 31 d’agost de 2006, per un
preu de 1.020.000,00 € (IVA Inclòs) i amb un termini d’execució de 10 mesos.
En data 2 d’octubre de 2007, el redactor del projecte, sr. Martí Corominas, va
informar a l’ajuntament que un cop efectuat el replanteig de l’obra, es van
produir una sèrie de modificacions, les quals suposen un increment del
pressupost d’adjudicació del 17,67%, passant a ser el preu total d’execució de
1.200.271,88 €.
Per resolució d’Alcaldia del dia 8 d’octubre es va requerir el sr. Corominas per
tal que formulés la redacció d’una memòria tècnica que inclogués la
documentació indicada en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals.

En data 16 de novembre d’enguany, el redactor del projecte va presentar el
projecte modificat de la construcció d’un edifici industrial al polígon Mas Morató.
Requerit a l’efecte, en data 23 de novembre el redactor del projecte va
presentar la memòria justificativa dels canvis que calia introduir al projecte
aprovat originàriament.
Vist el que preveuen els articles 42 i 43 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, relatius a la modificació dels projectes d’obres
municipals.
Vist el que preveuen els articles 22.2 n) de la Llei 7/85, reguladora de les bases
de règim local i 52.2 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya.
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el modificat del projecte tècnic de construcció d’un
edifici industrial al polígon Mas Morató redactat per l’enginyer sr. Martí
Corominas Blanch, amb un preu d’execució de contracte de 1.364.899,80€.
Segon.- Atorgar a “Argon Informàtica, SA”, en tant que empresa adjudicatària
del contracte d’obres, un termini d’audiència de deu dies per tal que manifesti el
que cregui convenient en relació al modificat, tal i com així ho disposa el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública, mitjançant la publicació al
BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que durant el termini de 30
dies pugui ser consultat i es puguin presentar les al·legacions pertinents.
Quart.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària i al redactor del
projecte.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta la proposta el sr. alcalde senyalant que una cop realitzat el replanteig
de l’obra, el tècnic director d’aquesta informà per escrit a l’ajuntament que
s’havien d’introduir determinades modificacions al projecte que incrementaven
el pressupost d’aquest en un 17,67 %. Digué que, en relació al comentari que
va fer el sr. Ricart a la sessió de la comissió informativa sobre la responsabilitat
del tècnic director en aquest increment de cost de l’obra, n’havia parlat amb
l’arquitecta municipal, essent aquesta de l’opinió que, si no hi haguessin hagut
les omissions al projecte que ara s’han detectat, aquest hagués tingut un
pressupost més elevat, pel que el cost per a l’administració, al cap d’avall,
hagués estat el mateix. Acaba dient el sr. alcalde que la conseqüència però, tal
i com es digué a la sessió de la comissió informativa, és que l’ajuntament no

pot recuperar aquest sobrecost de l’obra perquè ja ha signat els contractes de
compravenda de les naus i no és possible incrementar el preu de venda.
Demana el sr. Domènech quin són els errors detectats al projecte. Li contesta
el sr. alcalde que són errors en mesures dels tancaments, omissió de partides
de transport i taxes de l’abocador, etc. Apunta el sr. Domènech que aquí hi ha
una responsabilitat política o tècnica, de l’ajuntament, a l’hora de controlar i
supervisar els projectes abans de la seva aprovació. Apunta la secretària que
els projectes que són redactats per tècnics externs no es supervisen fins
aquest detall, ja que tenen una presumpció de bondat. El que es controla és el
compliment de la normativa urbanística, no el detall de les partides del
pressupost, els preus unitaris i les unitats d’obra.
Apunta el sr. Ricart que, tal i com ja es va dir a la sessió de la comissió
informativa, s’ha d’exigir la responsabilitat del tècnic redactor pel perjudici
econòmic que aquestes errades comporten a l’ajuntament. El sr. alcalde
senyala que el cost final del projecte hagués estat el mateix si no hi haguessin
hagut aquestes errades. Apunta la secretària-interventora que aquest modificat
del contracte té efectes a la hisenda municipal ja que aquest increment de
180.000 € aproximadament no es pot traslladar als compradors de les naus,
per estar ja signats els contractes de compravenda.
Apunta el sr. alcalde que estudiar la qüestió de la responsabilitat del tècnic no
ha d’afectar l’aprovació del projecte modificat, pel que afegeix a la proposta
d’aprovació d’aquest que s’iniciï expedient administratiu per exigir al tècnic
redactor del projecte la responsabilitat patrimonial derivada dels errors d’aquest
que han afectat la hisenda pública municipal.
Seguidament i sense que cap regidor fes ús de la paraula, el sr. alcalde posà la
proposta a votació, amb l’inici de l’expedient de responsabilitat abans esmentat,
essent el resultat de la votació el següent:
A favor:
5 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels srs. Domènech, Ricart, Boix, Cullell, del grup municipal
d’ERC i el sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta es aprovada per majoria simple.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA SUBSCRIT
AMB “ARGON INFORMÀTICA, SA”, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’EDIFICI INDUSTRIAL.
Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ El Ple Municipal del dia 11 d’abril de 2006 va aprovar definitivament el
projecte tècnic de les obres de construcció d’un edifici industrial al Polígon Mas
Morató de la Jonquera, les quals es van adjudicar a l’empresa “Argón

Informàtica SA”, per acord del Ple Municipal del dia 31 d’agost de 2006, per un
preu de 1.020.000,00 € (IVA Inclòs) i amb un termini d’execució de 10 mesos.
Per mitjà d’acord de data 29 de novembre d’enguany, el Ple Municipal va
aprovar la modificació del projecte tècnic proposada per part del sr. Martí
Corominas Blanch, director facultatiu de les obres.
Vist el que preveu l’article 146 del RDLegislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, articles 22.2 n) de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local i 52.2 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal de Catalunya.
Per tot això es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obra adjudicat a l’empresa
“Argón Informàtica SA”, d’acord amb el projecte i el pressupost que figuren en
el projecte d’obra modificat redactat pel director facultatiu de l’obra.
Segon.- Fixar el preu del contracte modificat de construcció d’un edifici
industrial al polígon Mas Morató en l’import de 1.200.271,88 € (IVA Inclòs).
Tercer.- Fixar la garantia definitiva addicional en la quantia de 7.210,88 €, que
l’adjudicatari ha de dipositar en el termini de quinze dies naturals a comptar a
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord.
Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 1-68202 del
pressupost de l’exercici 2006 i a la partida 1-62203 del pressupost general
vigent.
Cinquè.- Atorgar a “Argon Informàtica, SA”, en tant que empresa adjudicatària
del contracte d’obres, un termini d’audiència de deu dies per tal que manifesti el
que cregui convenient en relació a la modificació contractual, tal i com així ho
disposa la normativa de contractes de les administracions públiques.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària i a la tresoreria
municipal.
Setè.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que
s’escaiguin en ordre a la correcta execució dels presents acords. No obstant
això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta la proposta el sr. alcalde indicant que és la conseqüència de la
modificació del projecte abans acordada, pel que proposa a votació la mateixa
atès que cap regidor demana la paraula. El resultat de la votació és el següent:

A favor:
9 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 2 DEL POUM.Intervé el sr. alcalde per dir que es deixa aquest punt sobre la taula perquè una
de les modificacions que anava dins aquest expedient, concretament la que
comportava una modificació de la tipologia dels habitatges del sector de Can
Laporta- Bosch de la Trinxeria, no s’ha acabat de consensuar amb la propietat.
Intervé el sr. Domènech per dir que es deixa sobre la taula perquè l’equip de
govern no disposa de la majoria suficient atesa l’absència a la sessió del sr.
Aznar. Li replica el sr. alcalde dient que no es així, que el fet important és que
s’està comentant aquest tema amb l’API que porta el sector i no ho acaben de
veure bé, tota vegada que la normativa actual ha incrementat el nombre
d’habitatges de protecció pública que s’han de fer, entre altres obligacions.

6.PROPOSTA D’INICI DELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA
DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 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.-

“ Atès l’escrit rebut de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en data 13 de novembre d’enguany, RE núm. 4009, pel qual es
requereix a aquest ajuntament l’inici de l’expedient corresponent per a la
proposta al dit tribunal dels nomenaments de Jutge de Pau titular i suplent
d’aquest municipi, atès que està pròxim a finalitzar el termini de quatre anys pel
qual varen ésser nomenades les persones que actualment ocupen els càrrecs
esmentats.
Vist el que disposen els article 99 i 103 de la llei orgànica del poder judicial i
els articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Per la present tinc a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
I.- Iniciar l’expedient administratiu per a la designació dels candidats a ocupar
els càrrecs de jutge de pau titular i substitut de la Jonquera, d’acord amb la
normativa abans esmentada.

II.- Obrir la corresponent convocatòria pública mitjançant la publicació de
l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’anuncis oficials de la corporació per tal
que, durant el termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’edicte al BOP, les persones interessades presentin les seves
sol·licituds a les quals s’adjuntarà la documentació exigida.
III.- Una vedada presentades i estudiades les sol·licituds, el ple municipal
formularà la designació dels candidats per tal que siguin nomenats pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 23 de novembre de 2007.
L’alcalde.”
Sense que cap regidor vulgui fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la
proposta a votació, essent aquesta aprovada per unanimitat.

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No es presenta cap proposta per la via d’urgència.

8.- PRECS I PREGUNTES
8.1 Demana la paraula el sr. Domènech, del grup municipal d’ERC, per dir que
fa uns dies el seu grup havia presentat una moció en relació al servei de policia
local al barri del Portús, essent la resposta que aquesta no era una qüestió de
competència plenària. Manifesta que espera que l’equip de govern consideri el
que allà es proposava, insistint que és del tot necessari incrementar la
presència policial al barri del Portús i més de cares a la temporada d’estiu.
Respon el sr. alcalde dient que s’ha estudiat el tema per part de l’equip de
govern, així com el que es va manifestar a la comissió informativa en relació a
la conveniència o no de continuar el servei nocturn. Digué que ha demanat un
informe a la cap de la policia sobre el servei de nit. Continua dient que es fan
molts serveis durant la nit, si bé és cert que molts potser serien competència
del Mossos. Va comentar que, arran de la remodelació que s’ha portat a terme
a les comissaries de Figueres i Roses, ara la Jonquera disposa d’una patrulla
de Mossos diàriament al municipi i només per la Jonquera. Senyalà que,
segons li han manifestat, faran servei a peu al barri del Portús cada dia, una
hora al matí i una altra a la tarda. Acaba dient que encara estan estudiant el
tema i que ja s’informarà degudament una vegada s’hagi adoptat un acord al
respecte.
8.2 Demana la paraula el sr. Botana preguntant si ja s’han atorgat les
subvencions pels llibres de text. Li respon l’alcalde que encara no, que
l’atorgament es fa en base el que disposa l’ordenança reguladora aprovada pel
ple. Senyala el sr. Botana que hi ha una família necessitada a la qual se li ha
denegat la subvenció perquè té uns rebuts pendents corresponents al l’impost

de circulació d’una motocicleta que ja no tenen, i se li ha dit que si no paga el
deute no se li donarà la subvenció pels llibres. Afegeix que això es una coacció,
que es tracta d’una família necessitada a la qual se li ha de donar l’ajut.
Demana intervenir la secretària per manifestar que l’actuació del personal
municipal en el sentit que ha apuntat el sr. Botana és del tot correcte i no es
tracta de coacció de cap mena. S’ha informat del contingut de l’ordenança que
regula l’atorgament de les subvencions, legalment aprovada pel ple municipal,
essent un dels requisits per ser beneficiari de la subvenció el no tenir deutes
amb l’ajuntament.
El sr. alcalde indica al sr. Botana que li digui a aquesta senyora que vagi a
parlar amb ell per conèixer quin és el problema que té amb la motocicleta i
veure com es pot solucionar la qüestió.
8.3 Recorda el sr. Botana que encara no s’ha pintat ni s’ha adequat cap lloc
del pavelló per tal que es pugui practicar adequadament el Tae Kwon Do.
Comenta el sr. alcalde que potser el que caldria és dir a aquesta gent que no
se’ls pot autoritzar a utilitzar el pavelló municipal ja que sembla ser no estan
federats, requisit aquest per fer ús de les instal·lacions municipals. Apunta que,
a més a més, el que imparteix les classes cobra una quota als alumnes.
Intervé la secretària per dir que això és del tot irregular, ja que les instal·lacions
municipals són per ús d’entitats sense ànim de lucre, no per una persona,
empresa o entitat que n’obté un benefici.
Insisteix el sr. Botana que el sr. Serra va prometre que es pintaria i es netejaria
i que no només no s’ha fet res sinó que ni tan sols apareix per allà.
Diu el sr. alcalde que el que han de fer és anar a veure al regidor d’esports i no
anar amb exigències a un altre regidor que no hi té cap competència. Apunta el
sr. Domènech que això es igual, que ho diguin a qui vulguin i que es traslladi a
qui pertoqui per solucionar el tema.
Indica el sr. Serra que el lloc on pretenen fer les classes és un magatzem i que
no és veritat que fa mesos que l’ajuntament no fa res, que de tot aquest tema
se’n va començar a parlar passat l’estiu.
Acaba el tema el sr. alcalde dient que el regidor d’esports, ara per ara, es el sr.
Serra i és el que té les competències, pel que el que han de fer si tenen algun
problema, queixa, etc. és anar a trobar-lo a ell.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21’30
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

