ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2007.

PLE

MUNICIPAL

A la vila de la Jonquera, a vint de desembre 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’alcalde-President 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. Sergi Aznar Marin.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.

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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
PRESSUPOST EXERCICI 2006.-

DEL

COMPTE

GENERAL

DEL

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

Confeccionat el compte general del pressupost exercici 2006 i sotmès a la
consideració de la Comissió especial de comptes de la corporació.
“

Vist l’informe favorable emès per la dita comissió, reunida en sessió de 22 de
novembre d’enguany.
Exposat al públic el dit compte general, mitjançant publicació al tauler d’anuncis
de la corporació i al BOP núm. 228, de 23 de novembre, durant un termini de
quinze dies i vuit dies més, sense que s’hagin presentat al·legacions de cap
mena, tal i com així s’acredita a la certificació emesa per la secretàriainterventora de la corporació que consta a l’expedient.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :

1.- Aprovar el compte general del pressupost municipal, exercici 2006, segons
documentació que consta a l’expedient.
2.- Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de la
Generalitat, per a la seva fiscalització.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 13 de desembre de 2007.
L’alcalde.”
Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula i, com sigui que
no hi ha intervencions, posa la proposta a votació, essent el resultat de la
mateixa el següent:
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, Collell, del grup
municipal d’ERC i Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I
APROVACIÓ
DEFINITIVA DE
LES
MODIFICACIONS
DE
LES
ORDENANCES FISCALS A REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2008.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de
modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
En data 25 d’octubre de 2007, l’Ajuntament Ple va aprovar provisionalment les
ordenances fiscals a regir a partir del dia 1 de gener de 2008, acord que va ser
sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte publicat
al BOP de Girona núm. 218 del dia 9 de novembre de 2007.
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al·legacions següents:

-

RE 4271/07, que presentà la sra. Anna Ros Vilanova, com a directora de
l’Escola de Música Municipal de la Jonquera.
RE 4512/07, que presentà la sra. Judit Nadal Salellas.

Per part de l’Ajuntament es té la voluntat d’introduir diverses modificacions
puntuals que afecten a les següents ordenances:
-

Ordenança fiscal núm. 8: S’introdueix a l’article núm. 7, un supòsit més de
taxa de tramitació d’expedient corresponent als informes emesos per la
Policia Local sobre accidents de trànsit dins el terme municipal: 60,00 €.

Vist el que estableixen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 52.2 d) 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 tinc a bé proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels motius següents.
1.1.- Respecte a l’al·legació formulada per la sra. Anna Ros Vilanova, en
qualitat de directora de l’Escola de Música de la Jonquera, es desestima la
mateixa per entendre la corporació que la bonificació del 50% de la quota de la
taxa de l’EMJ només ha d’incloure els casos de les famílies residents.
1.2.- Respecte a l’al·legació formulada per la sra. Judit Nadal Salellas, es
desestima la mateixa per entendre la corporació que la bonificació del 50% de
la quota d’escombraries als titulars d’activitats comercials que reciclin no es pot
dur a terme ja que, pel que fa a aquest tipus d’activitats, el servei és integral i ja
el porta a terme en la seva globalitat l’ajuntament.
Segon.- Introduir les modificacions proposades pel propi Ajuntament de la
Jonquera durant el termini d’informació pública i que consten a la part
expositiva, en el sentit següent:
Modificació article 7 OF núm. 8: - 7.15. Tramitació d’informe policial sobre
accidents de trànsit dins el terme municipal: 60,00 €. La resta d’epígrafs del
citat article passen a ser els epígrafs 16,17,18,19 i 20.
Tercer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals que han de regir per a
l’any 2008, d’acord amb el text aprovat inicialment, amb la modificació de
l’ordenança núm. 7, relativa a la taxa per a l’expedició de documents.
Quart.- Publicar el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals al
BOP de Girona.

Cinquè.- Comunicar els presents acords a tots els possibles interessats.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde”
Comenta el sr. alcalde el contingut de la proposta i demana si vol intervenir
algun regidor. Demana la paraula el sr. Jaume Domènech apuntant que el seu
grup votarà en contra pel que ja varen manifestar en l’acord d’aprovació inicial
de les modificacions de les ordenances fiscals pel proper exercici 2008. Pel que
fa a les al·legacions presentades senyala que creu que s’hauria d’acceptar la
que ha presentat la directora de l’EMM ja que és cert que, per aquest tipus
d’activitats educatives i culturals, la Jonquera exerceix una certa capitalitat de
subcomarca i el fet que vinguin alumnes d’altres pobles comporta que es rebi
més subvenció i ajuda a prestigiar d’alguna manera el centre.
Respon el sr. alcalde dient que de l’aportació que fa l’ajuntament de la
Jonquera a l’EMM se’n beneficien tots els alumnes de l’escola, que l’ajuntament
fa un esforç important i que els diners que li suposa són de tots els
jonquerencs, sense que els no residents aportin res.
Intervé el sr. Botana, del grup municipal popular, que ell veuria bé que a les
famílies nombroses de fora se’ls apliqués una bonificació d’un percentatge
inferior a la que s’aplica als residents.
Intervé novament el sr. alcalde per indicar que dins el seu grup polític també hi
ha hagut diferents opinions al respecte, pel que, si com sembla la majoria dels
regidors veu bé l’acceptació de l’al·legació en qüestió, ell modifica el sentit de la
proposta que acaba de llegir acceptant l’al·legació presentada per la directora
de l’EMM. Seguidament, i abans de posar a votació la proposta modificada en
el sentit esmentat d’acceptar l’al·legació presentada per la directora de l’EMM,
es determina que el sentit que cal donar a la bonificació en cas de tenir dos
germans simultàniament a l’EMM és el d’aplicar la bonificació al segon germà,
no al primer.
El sr. alcalde posà la proposta a votació amb la modificació esmentada, essent
el resultat d’aquella el següent :
A favor:
7 vots
En contra: 4, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ AL PUOSC 2008-2012
DIVERSES OBRES MUNICIPALS.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ En virtut del Decret 245/2007, de 6 de novembre, s’ha publicat pel
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya la convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2008-2012, establint-se que dins el termini que
finalitza el dia 27 de desembre, els ajuntaments formularan les seves peticions
una vegada estudiats i determinats els diferents projectes municipals que
interessa s’incloguin dins l’esmentat Pla.
Vist els articles 1 i 3 de l’esmentat Decret, que fixen respectivament l’objecte i
els ens beneficiaris que poden ser susceptibles de subvenció del PUOSC 20082012.
Vistes les actuacions que l’ajuntament pretén incloure dins la convocatòria, les
quals s’ajusten als paràmetres fixats en la convocatòria.
Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar en convocatòria única per a tots els programes i per tot el
període 2008-2012, les següents actuacions:
Prioritat Projecte / Memòria

1
2
3
4
5
6

Proj. Urbanització C/ Alzines
Reurbanització
recinte
emmurallat
Urbanització zones verdes Prat
de Malagrava i Roc de Miradones
Reurbanització c/ Dt. Subirós,
Fàtima i Hanníbal del Portús
Urbanització entrades Nord i Sud
Reurbanització tram nord C/
Major

Cost
776.953,23 €
1.913.786,60 €

Subvenció
sol·licitada
442.232,79 €
650.000,00 €

232.845,87 €

116.422,94 €

1.560.093,57 €

60.000,00 €

2.968.410,48 €
1.100.869,00 €

296.841,05 €
550.434,50 €

Segon.- Fixar la inclusió de les actuacions descrites d’acord amb les següents
anualitats:
Projecte / Memòria
Proj. Urbanització C/ Alzines
Reurbanització recinte emmurallat
Urbanització zones verdes Prat de Malagrava i Roc de Miradones
Reurbanització c/ Dt. Subirós, Fàtima i Hanníbal del Portús
Urbanització entrades Nord i Sud
Reurbanització tram nord C/ Major

Any
2008
2009
2011
2009
2010
2012

Tercer.- Remetre a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya, còpia del projecte d’urbanització del carrer Alzines, així com
l’avantprojecte de la reurbanització de l’antic recinte emmurallat.
Quart.- 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 el sr. alcalde la proposta i la necessitat d’executar les obres
esmentades i l’ordre de prioritat que s’ha fixat.
Demana intervenir el sr. Domènech per dir que el seu grup s’abstindrà a la
votació. Digué que comparteixen l’interès i la necessitat d’alguns dels projectes
que contempla la proposta, però que n’hi ha d’altres que no creuen prioritaris.
Apunta també que amb memòries valorades es fa difícil tenir una idea de
l’actuació i que amb projectes s’hagués pogut estudiar molt millor. Li respon el
sr. alcalde dient que, d’acord amb la normativa del PUOSC, només s’ha
redactat el projecte de l’actuació que es sol·licita pel 2008, que per a la resta
de projectes es demana memòria valorada.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
7 vots
En contra: cap
Abstencions: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

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

L’alcalde,

La secretària,

