ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 31 DE GENER DE 2008.

A la vila de la Jonquera, a trenta-u de gener de dos mil vuit. 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. Sergi Aznar Marin. Sr. Manuel Angel 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.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.Prèviament repartides còpies de les actes corresponents a les sessions
celebrades els dies 20 i 27 de desembre de 2007, i sense esmenes a
presentar, aquestes foren aprovades per unanimitat.

2.PROPOSTA DE NOMENAR ELS QUATRE VOCALS QUE, EN
REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT, HAN DE FORMAR PART DEL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.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 que disposa l’article 2.2 del Decret 404/1987, de 22 de desembre,
regulador de les bases generals d’organització i de funcionament dels Consells
Escolars Municipals, pel que fa al nombre de representants municipals al
Consell Escolar Municipal, senyalant que aquests seran 4 al ser la Jonquera un
municipi amb tres centres escolars d’educació no universitària.

Atès que correspon al ple municipal determinar els representants de la
corporació als òrgans col·legiats.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
I.- Determinar que les 4 places de vocals del Consell Escolar Municipal que
corresponent als membres de la corporació seran ocupades pels regidors
següents:
•
•
•
•

Sra. Raquel Fiol López, regidora d’educació
Sra. Sònia Martínez Juli
Sra. Marta Collell Cullell
Sr. Manuel Ángel Botana Penela

No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 28 de gener de 2008.”
Sense intervencions demanades, el sr. alcalde posà la proposta a votació,
essent aquesta aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DELS COMPLEMENTS ESPECÍFICS
DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 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 Ple Municipal va aprovar en sessió del dia 27 de desembre de 2007, el
pressupost general de la Corporació per a l’any 2008, així com la plantilla de
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, establint-t’hi les retribucions
bàsiques i complementàries així com els grups i escales en que es divideix la
plantilla.
Per Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, es
va fixar un increment dels diferents conceptes retributius d’un 2% respecte a
l’any 2007, establint-se la possibilitat que les Administracions Públiques,
respecte al complement específic, poguessin adequar-lo per tal d’assegurar
que les quanties assignades guardin relació amb el lloc de treball.
Atès que el municipi de la Jonquera ha experimentat i continua experiment una
progressió de creixement continuada fruït del dinamisme econòmic, industrial i
social dels darrers anys.

Atès que això suposa una major implicació quantitativa però també qualitativa
dels serveis municipals, així com una major dedicació del personal de
l’Ajuntament, es requereix una necessària adequació dels complements
retributius del personal a les noves exigències.
Vist el que estableixen els articles 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, 169 i 170 del Reglament de Personal al
servei dels ens locals i 22 de la Llei 7/85, de bases de règim local, per la
present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar el complement específic de diversos llocs de treball de
l’Ajuntament, d’acord amb les necessitats del servei i en atenció a les
especificitats d’aquells i d’acord amb els augments relacionats a l’annex que
consta a l’expedient.
Segon.- Comunicar el present acord als interessats, als Delegats de Personal i
a la Tresoreria Municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde”
Comenta el sr. alcalde que l’increment del complement específic està ja previst
al pressupost del present exercici, pel que hi ha consignació pressupostària
suficient per fer-hi front. S’entra en un debat sobre el fet que els increments
superen l’IPC, demanant el regidor sr. Jaume Domènech el perquè. Li respon el
sr. alcalde que perquè així es va negociar amb els representants del personal i
perquè així es va preveure ja al pressupost.
Indica el sr. Domènech que els increments salarials repercuteixen sobre els
impostos. Li respon el sr. alcalde dient que això no és cert, que tenen un efecte
sobre la despesa però no sobre els impostos.
Demana el sr. Botana com afecta aquest increment retributiu al dèficit que té
l’ajuntament. Contesta el sr. alcalde que en res, que una cosa no té res a veure
amb l’altra.
Apunta el sr. Botana que s’han apujat els impostos i les taxes una mitjana del
3% i les retribucions bastant més. Intervé l’alcalde dient que efectivament, per
això abans ha contestat al sr. Domènech que l’increment retributiu no influeix
en els impostos.
Finalitzat el debat, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de
la mateixa el següent :
A favor:
6
En contra: cap
Abstencions: 5, dels sr. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’ASSUMIR LA GESTIÓ DIRECTA DEL MUSEU MEMORIAL
DE L’EXILI EN TANT EN QUANT NO S’HAGI CREAT EL CONSORCI QUE
L’HA DE GESTIONAR.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ Finalitzades les obres de construcció del Museu Memorial de l’Exili de la
Jonquera (MUME) i inaugurat el mateix en data 15 de desembre de 2007,
correspon que aquest entri en funcionament, iniciant la gestió del dit servei
públic.
La voluntat d’aquest ajuntament, de la Generalitat de Catalunya, que mitjançant
la Direcció general de la Memòria Democràtica ha participat activament en què
el MUME sigui una realitat, la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i, probablement, la Diputació de Girona, és que sigui un consorci
format per totes aquestes institucions qui gestioni en el futur el MUME.
Com sigui que el consorci en qüestió no està encara constituït, preveient que
la tramitació que cal portar a terme en cada una de les institucions que en
formaran part no finalitzarà abans de quatre o cinc mesos, es fa necessari que,
durant el dit interval, sigui l’ajuntament de la Jonquera qui gestioni l’equipament
esmentat de manera directa.
Informa la interventora municipal que el pressupost corresponent al present
exercici 2008 no hi ha consignació pressupostària per fer front a la despesa
derivada de la dita gestió, solsament la quantitat de 40.000 €, al capítol IV, com
aportació al futur consorci que ha de gestionar el museu. Indica que cal tramitar
un expedient de modificació de crèdits per tal de redistribuir els 40.000 € dins
les diferents partides del pressupost ordinari municipal, així com obtenir de les
institucions que formaran part del consorci les transferències dineràries
necessàries i suficients per assumir la gestió directa en tant en quant no es
traspassi la competència al consorci. Les dites despeses s’han quantificat de
l’ordre de 26.000 € al mes.
Li consta a aquesta alcaldia, i així ho ha expressat la Directora General de la
Memòria Democràtica sra. Ma. Jesús Bono, en el seu escrit de 30 de gener
últim, que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació està
elaborant un conveni a signar entre aquest i l’ajuntament de la Jonquera
mitjançant el qual s’aportarà a l’ajuntament la quantitat suficient per fer front a
la gestió directa de l’equipament fins no entri en funcionament el consorci.
A la vista de tot el que s’ha expressat, aquesta alcaldia té a bé proposar a
l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:

Primer.L’ajuntament de la Jonquera assumeix la gestió directa de
l’equipament museístic Museu Memorial de l’Exili, amb càrrec al seu
pressupost de l’exercici 2008, gestió que comportarà la tramitació d’un
expedient de modificació de crèdits a aprovar a la propera sessió plenària, una
vegada s’hagi obtingut del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació - Direcció General de la Memòria Democràtica – i del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà la transferència dinerària necessària per garantir la
prestació del servei, incrementant la consignació de les partides
pressupostàries on imputar la despesa.
Segon.Contractar, per via d’urgència, el personal necessari per el
funcionament de l’equipament, d’acord amb les modalitats que s’indica:
Un coordinador tècnic: funcionari eventual, de confiança de l’alcaldia, amb
cessament per la creació del consorci.
1 auxiliar administratiu: personal laboral amb contracte per obra o servei
determinat a extingir amb la creació del consorci.
2 vigilants/taquillers i 1 vigilant/ mantenidor: personal laboral amb contracte per
obra o servei determinat a extingir amb la creació del consorci.
Tercer.- Obrir al públic el museu durant el mes de febrer 2008, una vegada es
disposi del personal esmentat.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 28 de gener de 2008.”
Comenta la proposta el sr. alcalde indicant la necessitat d’obrir les portes del
museu mitjançant aquesta gestió directa fins la creació del consorci.
Demana el sr. Domènech en quina fase es troba la creació del consorci. Li
respon el sr. alcalde dient que s’està pendent de la Diputació de Girona, ja que
encara no ha manifestat clarament si vol formar part del consorci o no.
Demana el sr. Domènech quants representants de l’ajuntament formaran part
del consorci. Contesta el sr. alcalde que encara no se sap, ja que això es
regularà mitjançant els estatuts i aquests no s’han aprovat: Digué que hi havia
un esborrany però que ara no recorda quan membres hi tenia l’ajuntament i
que, en qualsevol cas, s’haurà de negociar i aprovar els estatuts.
Pregunta el sr. Domènech per la figura del director del museu i demana com ha
quedat aquest tema. Li respon el sr. alcalde que el museu tindrà un director
científic, que l’aporta la Universitat de Girona. Aquesta director serà la sra.
Anna M. García, catedràtica d’història de la Universitat de Girona. Hi haurà un
coordinador tècnic, amb funcions de gerent, i que serà, a proposta de la
direcció general de la Memòria Democràtica, el sr. Jordi Font, especialista en
museografia i gestor cultural. Continuà dient que hi haurà també un
historiador/conservador, plaça que ocuparà l’historiador sr. Miquel Serrano i
que anirà a càrrec de la direcció general de la memòria Democràtica en un 50%
i l’altre 50% a càrrec de la UdG. La resta del personal serà: 1 auxiliaradministrativa, 2 taquillers/conserges i 1 taquiller/mantenidor, els quals seran

contractats per l’ajuntament, per via d’urgència i amb caràcter temporal, com es
diu a la proposta.
Pregunta el sr. Botana si, una vegada el consorci es faci càrrec de la gestió del
museu, aquest s’haurà de quedar aquest personal o el podrà acomiadar. Li
respon el sr. alcalde que una vegada l’ajuntament deixi la gestió del museu es
trenca la relació contractual que té amb el personal, així consta al propi
contracte. El consorci, digué, es podrà quedar el personal de manera eventual,
fins la convocatòria del corresponent concurs-oposició pertinent.
Demana el sr. Botana quants diners li suposa a l’ajuntament fer-se càrrec
d’aquesta gestió directa del museu durant aquest període. Li respon el sr.
alcalde que el mateix que tenia previst aportar al consorci durant l’any 2008 i
previst al pressupost: 40.000 €, i la resta dels diners els aportaran a
l’ajuntament la Generalitat i el Consell Comarcal.
Pregunta el sr. Botana si tots aquests compromisos estan degudament signats
o si aquests organismes es poden desdir. Li respon el sr. alcalde que té el
compromís escrit de la directora general de la memòria democràtica en el qual
s’indica que s’està elaborant un conveni a signar entre el Departament d’Interior
i relacions Institucionals i l’ajuntament, per a l’assignació de 200.000 € pel
present exercici. Apunta el sr. Botana que el més adient seria esperar iniciar la
gestió una vegada es tingués signat el conveni a què s’ha referit el sr. alcalde,
ja que no creu que vingui d’un o dos mesos.
Li respon el sr. alcalde que això no pot ser, que s’ha d’obrir ja, que fa dos
mesos que es va inaugurar i trucar molta gent interessant-se. Que tot el
procediment administratiu de constitució del consorci no es fa d’avui per demà,
pel que s’ha d’anar a una gestió directa per part de l’ajuntament durant un cert
temps.
Replica el sr. Botana que no entén perquè costa tant la creació d’aquest
consorci quan tots els ens que hi han d’intervenir són de la mateixa corda
política. Li diu el sr. alcalde que dins els partits que formen el govern i a la
Diputació de Girona, per exemple, hi ha diferents visions de la qüestió.
Apunta el sr. Ricart que pel que veu, ara per ara, no hi ha res concret en relació
a l’aportació dels diners que diu l’alcalde farà de manera immediata la
Generalitat. Li diu el sr. alcalde que sí, que hi ha la carta que ha rebut de la
Direcció general de la Memòria Democràtica el dia 30 de gener, la qual llegeix.
Sense més intervencions, 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, del sr. Botana, el grup popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DETERMINADES FACTURES
CORRESPONENTS A SERVEIS I/O SUBMINISTRAMENTS EFECTUATS
L’ANY 2007, A IMPUTAR AL PRESSUPOST 2008.

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 presentació de determinades factures corresponents a despeses
derivades de la prestació de serveis o subministres durant l’exercici 2007,
factures que suposen una despesa global de 50.190,18 €.
Atès que, segons informe d’intervenció, les despeses referides s’han efectuat
sense seguir el procediment establert a la normativa que regula les hisendes
locals, RD 500/1990 i a les bases d’execució del pressupost ( base 13), omitintse les fases d’autorització i disposició de la despesa.
Com sigui que al pressupost d’un determinat exercici econòmic només s’hi
poden imputar les obligacions reconegudes durant el dit exercici.
Atès que l’article 60 del RD 500/1990 i la base 14 a de les d’execució del
pressupost senyalen que correspondrà al ple el reconeixement de les
obligacions efectuades durant els exercicis anteriors.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple el següent acord :
1.- Reconèixer les obligacions que es corresponent a les factures que
s’indiquen, corresponents a l’exercici 2007 i anteriors, per tal d’imputar-les al
vigent pressupost 2008 :
Núm. factura Proveïdor

import

A/6120/07
A/6122/07
A/6121/07
124
125
120
143
92
153
272110
272380
310
372
703592
B33447
B33231
B31916
B30823

3.652,20
1.468,04
1.396,59
1.045,16
11.479,36
6.355,64
2.069,44
1.786,40
1.591,52
1.565,41
411,95
233,31
494,3
655,39
1.024,83
585,61
732,02
780,82

Sebastià Pou Bayès
El mateix
El mateix
Terres Capmany, SL
El mateix
El mateix
El mateix
El mateix
El mateix
Hidrojet,SA
El mateix
Grup M. Mercader, SLU
El mateix
Costa Brava de Serveis
G.AutoGruas Nadal
El mateix
El mateix
El mateix

partida a la que s’aplica
4-21300
4-21300
4-21300
5-21000
4-22608
5-21000
5-21002
4-21300
4-21002
5-21000
5-21000
4-21000
4-21000
5-21000
5-21002
5-21002
5-21002
5-21002

B30547
A15708
B33759
0432/07

El mateix
El mateix
El mateix
South Europe Rental,SL

Total .................................................

585,61
1.673,88
341,61
9.773,00

5-21002
4-21300
5-21002
5-20300

50.190,18

No obstant això , el Ple decidirà. La Jonquera, a 28 de gener de 2008.”
Comenta el sr. alcalde la proposta, indicant que el gruix més important està en
els despeses que va comportar l’organització del festival “Solo camión”, molt
superior a les previstes.
Intervé el sr. Jaume Domènech dient que el seu grup no està d’acord en moltes
de les despeses efectuades sense consignació pressupostària però que les
factures s’han de pagar, pel que s’abstindran a la votació de la proposta.
Pregunta el sr. Botana si les despeses derivades de l’adequació de l’espai on
es va celebrar el festival no les va assumir el sr. Escudero. Li respon el sr.
alcalde que no, que ell va cedir l’ús de l’espai i prou i la neteja de l’entorn se’n
va fer càrrec l’ajuntament.
Pregunta el sr. Botana si només aquesta neteja ha suposat una despesa
d’11.000 €. Li respon el sr. alcalde que sí. Demana el sr. Botana si d’aquest
tema no se’n va parlar abans. Contesta el sr. alcalde que no, que es va
encarregar directament i d’això es queixa la interventora de la corporació.
Pregunta el sr. Botana si aquesta neteja no la podia haver fet la brigada d’obres
municipal. Li respon el sr. alcalde que no, que no es disposa de la maquinària
adequada per fer-ho.
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: cap
Abstencions: 5 vots, dels regidors sr. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

6.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC
CONTRA LA LÍNIA DE LA MAT.
Es dona lectura al text de la moció, que textualment diu així :
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA CONTRA L’EXECUCIÓ DE LA LÍNIA DE MOLT
ALTA TENSIÓ SENTMENAT-BESCANÓ-SANTA LLOGAIA-BAIXÀS.

“ L’estat actual de la tramitació i execució del projecte de línia de molt alta
tensió entre Sentmenat-Bescanó-Santa Llogaia-Baixàs, fet sense el més
elemental i democràtic diàleg amb el territori i administracions locals afectades i
també amb la absoluta manca de transparència, tan en el fons com en les

formes del projecte de línia M.A.T., reclamen de les institucions un
posicionament clar.
Que la manca de diàleg i transparència atempten contra les més elementals
formes de conducta democràtica per part de l’Administració de l’Estat, i de
l’empresa R.E.E. mostrant una absoluta manca de respecte vers els ciutadans i
territoris afectats pel pas de la línia.
Que la insuficient justificació dels motius que avalen la construcció de la línia
M.A.T. fan que el debat públic, la participació ciutadana i el concurs de tècnics
independents sigui imprescindible per l’anàlisi dels motius i circumstàncies que
puguin justificar la construcció de la línia i de l’avaluació de totes les
alternatives possibles, tant les elèctriques com les de definició del tipus i formes
del traçat.
Per això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de
l’Ajuntament de la Jonquera, demana que el Ple Municipal aprovi els acords
següents:
1. L’Ajuntament de la Jonquera es posiciona públicament a favor de la
paralització immediata dels treballs i de les expropiacions corresponents
al projecte de línia de molt alta tensió Sentmenat-Bescanó-Santa
Llogaia-Baixàs.
2. L’Ajuntament de la Jonquera demana al Govern de l’Estat Espanyol,
l’inici d’un procés públic de diàleg amb les administracions locals i
moviments ciutadans per determinar si el projecte de línia M.A.T. és
imprescindible i necessari, sense cap altra alternativa tècnica per cobrir
les necessitats de la demanda d’energia elèctrica de les comarques
gironines.
3. L’Ajuntament de la Jonquera està a favor del debat públic i de la
participació ciutadana en la presa de decisions sobre infraestructures
que suposaran un greu impacte socioeconòmic, medioambiental i
paisatgístic en els territoris afectats. La democràcia es caracteritza pel
respecte a totes les expressions i sensibilitats.
4. Trametre aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol i a l’empresa Red
Eléctrica de España.”
Demana la paraula el sr. Botana dient que ell votarà en contra, que no està
molt assabentat del tema però que s’ha informat a través del seu partit.
Comenta que el cert de tot plegat és que Catalunya és deficitària en el tema
energètic, les proves són que una part de l’energia que es consumeix s’importa
de França i tot això és així perquè no volem ni centrals nuclears ni parcs eòlics.
Que esta molt bé això de no voler la MAT però ningú dóna alternatives. Que
l’administració s’ha compromès a enterrar trams importants de la línia i per això

ell no ho veu malament i que espera que aquest NO no s’hagi de lamentar en el
futur.
Li contesta el sr. alcalde dient que Europa recomana la interconnexió amb
França i que mai s’ha determinat que les comarques gironines siguin
deficitàries, ni mai s’han estudiat altres alternatives energètiques com ara
centres de cicle combinat, etc. Continua dient que aquesta energia que
s’importa no serà només per Girona sinó que anirà al Marroc, etc. Acaba dient
que tenim un territori molt sensible i ja molt agredit i que tota aquesta qüestió
s’ha fet, a diferència de França, sense debat públic, i és per això pel que es
protesta i es demana que l’estat reflexioni abans de prendre cap decisió, però
que ja se sap que faran el que voldran.
Intervé el sr. Botana per dir que la MAT beneficiarà Catalunya, senyalant que
qui demana la línia és la classe empresarial catalana. Apunta que la línia
s’acabarà executant, pel que veu més intel·ligent treballar per treure el màxim
rendiment, tot procurant respectar el medi ambient.
Li respon el sr. alcalde dient que ofereixen als ajuntaments per on passi la línia
la percepció d’un cànon anual, però aquests ho han rebutjat. Digué que
s’imagina que una vegada la línia definitivament passi pels municipis, aquests
acceptaran el cànon.
Intervé el sr. Domènech per dir que hi ha altres alternatives com ara reforçar les
línies existents que creuen la frontera.
Continua el debat en el sentit indicat fins que el sr. alcalde proposa la moció a
votació, essent el resultat d’aquesta el següent:
A favor:
9 vots
En contra: 1 vot, del regidor sr. Botana, del grup municipal popular
Abstencions: 1, del regidor sr. Aznar, del grup municipal socialista.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES, EXERCICI 2007.Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ Per aquest Ajuntament de la Jonquera s’aprovà en sessió del Ple Municipal
del dia 27 de setembre de 2007, la nova Ordenança Reguladora de les
subvencions en matèria d’esports a les diferents entitats esportives del
municipi, la qual va entrar en vigor amb la seva publicació íntegra al BOP de
Girona núm. 245 de 19 de desembre.
Vista la convocatòria oberta a l’efecte per part de l’Ajuntament per a la
presentació de sol·licituds, d’acord amb l’establert a l’article 10è de l’esmentada
Ordenança Reguladora.

Vistes les sol·licituds presentades per les diferents entitats esportives del
municipi.
Vist el que estableixen els articles 5è a 9è (Capítol 2on) de l’Ordenança
reguladora de les subvencions en matèria d’esports, i atesa la documentació
presentada per les diferents entitats de la qual resulta:
Entitat
Club Pati JonquerencSecció Patinatge
Club Pati JonquerencSecció Hoquei
ACEJ- Secció de Natació
UE La Jonquera (Futbol)
Club Básquet La Jonquera

Total justificat
subvencionable
1.375,21 €

i

Punts atorgats
105,50

Subvenció a atorgar
segons punts
1.665,85 €

9.877,33 €

282,00

4.602,78 €

8.432,86 €

526,00

6.000,00 €

9.194,34 €
1.923,10 €

256,00
69,00

4342,24 €
947,40 €

Atès que l’import de la subvenció proposat per a la secció de patinatge i per a
l’ACEJ-Secció de natació superen el límit ordinari del 50% de les despeses
justificades i subvencionables fixat amb caràcter general a l’article 9è de
l’ordenança reguladora.
Com sigui que pel que respecta a la secció de patinatge aquesta corporació
reconeix la necessitat de continuar amb el suport econòmic per la seva tasca
en el foment de l’esport de base del municipi, així com pel fet de voler tenir en
compte les despeses que suporta dita entitat malgrat no ésser
subvencionables.
Com sigui que pel que respecta a l’ACEJ-Secció de Natació aquesta corporació
valora el fet que és l’única entitat que no disposa d’instal·lacions adequades per
a la pràctica del seu esport, la qual cosa els suposa haver-se de desplaçar a la
piscina municipal de Figueres, amb els costos addicionals que això significa. En
aquest sentit es vol remarcar la necessitat d’atorgar-los una subvenció de
6.000,00 €, màxim permès per l’ordenança, però que no supera les despeses
efectivament justificades i subvencionables.
Per tot això, per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar les subvencions, pels imports que es detallen a continuació,
corresponents a la convocatòria de concessió de subvencions en matèria
d’esports any 2007, als beneficiaris següents:

BENEFICIARI
Unió Esportiva La Jonquera
Club Pati Jonquerenc- Secció Patinatge
Club Pati Jonquerenc- Secció Hoquei
ACEJ - Secció Natació
Club Bàsquet La Jonquera

QUANTIA
4.342,24 €
1.375,21 €
4.602,78 €
6.000,00 €
947,40 €

Segon.- Disposar que les subvencions anteriors es satisfaran amb càrrec a la
partida 4-48902 del pressupost municipal de l’any 2007.
Tercer.- Disposar que les subvencions anteriors s’entendran íntegrament
sotmeses a la normativa prevista a l’ordenança Reguladora de les subvencions
en matèria d’esports, aprovada per acord del Ple Municipal del dia 27 de
setembre de 2007.
Quart.- Comunicar els presents acords a les entitats interessades i a la
tresoreria municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde”
Demana la paraula el sr. Domènech per demanar que es doni lectura a
l’informe d’intervenció. La secretària-interventora el llegeix, comentant que és
desfavorable atès que no es compleix l’ordenança reguladora de les dites
subvencions, ja que es subvenciona per sobre del 50% de la despesa
subvencionable acreditat, sense acreditar-se cap mena d’interès públic.
Comenta el sr. Domènech dues qüestions: primerament que no entén perquè
es passa la resolució de l’atorgament de les subvencions a decisió plenària,
quan és una competència de l’alcaldia; i segon que creu que, si ara es demana
que els grups a l’oposició es pronunciïn en la resolució, s’havia d’haver
demanat també la seva opinió i pronunciament quan es varen aprovar les
bases de la convocatòria.
Li respon el sr. alcalde dient que, tot i essent competència de l’alcaldia, s’ha
volgut sotmetre a consideració plenària atès que la resolució s’aparta en certa
manera del que estrictament diuen les bases.
Apunta el sr. Domènech que veu un problema en atorgar per sobre del 50% de
lo justificat pel precedent que això pot crear, tot i que manifesta el seu acord en
la proposta d’alcaldia.
Comenta el sr. alcalde que l’interès públic s’acredita pel fet que aquesta
subvenció és de vital importància pel patinatge i el hoquei.
Indica el sr. Botana que ell pensava votar a favor de la proposta però que
l’informe de secretària-intervenció és clar i demolidor, pel que es replanteja el
seu vot, atesa la vulneració jurídica de les normes que regulen l’atorgament de
les subvencions.
S’entra en un debat sobre quin és l’interès públic que pot justificar un
atorgament a les dues entitats esmentades a la proposta, per sobre del 50% de
la despesa justificada. Apunta el sr. Domènech que si no reben aquesta
subvenció hi ha un risc real de desaparició de l’activitat que es fa, amb el que

això comporta de suport a l’esport de base i la contribució a la integració que fa
l’esport de base, pel que creu que aquest és el veritable interès públic.
Senyala la secretària que subscriu que amb aquesta intervenció ja s’ha dotat a
la proposta d’una certa justificació de l’interès públic de la mateixa que exigeix
la normativa.
Demana el sr. Botana si l’interès públic el decideix el ple. Li respon l’alcalde
que sí, que és el ple qui l’ha d’apreciar.
A la vista del que s’ha exposat, el sr. alcalde posa la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

8.- INFORMACIONS D’ALCALDIA
8.1 Informa el sr. alcalde de la signatura de determinats decrets en matèria de
personal, com ara el nomenament de la sra. Mireia Custey com a tresorera
municipal, atesa la situació de baixa de la tresorera sra. M. Josep Valbuena; del
nomenament de l’agent de la policia sr. Carlos Bascuñana com funcionari de
carrera i de la sra. Noèlia com auxiliar administrativa eventual.
8.2 Comenta seguidament que el proper dia 4 de febrer s’obren les pliques de
les empreses que s’han presentat a la licitació oberta per l’ACA per a la
contractació de les obres de construcció de la nova estació depuradora de la
Jonquera.
8.3 Informa seguidament de la reunió que va mantenir fa uns dies amb el Cap
dels Mossos d’esquadra, el qual li va entregar un informe sobre la delinqüència
al municipi durant el 2007. Indica que sembla que la situació es manté estable
en relació a l’any anterior, augmentant-se els delictes contra la propietat
industrial i el robatori en vehicles. Apunta que en un futur plantejarà al ple una
modificació del POUM per tal que els propietaris de sòl destinat a aparcaments
privats tinguin l’obligació de tancar-los. Senyala també que hi ha hagut una
modificació de la normativa i ara es poden contractar vigilants per hores, la qual
cosa facilitarà que els particulars ho puguin fer de manera col·lectiva i acabar
amb aquesta problemàtica.

9.- PRECS I PREGUNTES
9.1 Intervé el sr. Botana demanant que se li complementi la informació referida
al punt dels precs i preguntes de la sessió anterior relativa al que va passar al
pavelló municipal i de l’actitud de l’empleat municipal, tota vegada que ell no va
poder assistir a la sessió plenària. Demana la paraula el sr. Aznar per dir que
ell ha parlat amb l’empleat municipal que va intervenir en el succés, el qual li ha
manifestat que aquell dia i a aquella hora ell no estava treballant, que estava al
pavelló amb la seva filla. Afegeix el sr. Aznar que quan passa un incident del
tipus que va relatar el sr. Ricart el responsable és el monitor de l’activitat que
estan realitzant els nens i no el conserge del pavelló. Demana el sr. Domènech

al sr. Aznar si ha parlat amb la mare de la nena o amb algun testimoni,
responent aquest que no.
S’entra en un debat sobre l’hora en què es va produir el fet i l’hora que
comença a treballar el conserge, acabant dient el sr. Ricart que ell es va
queixar de l’actitud del conserge, actitud que ha de ser correcte estigui o no
treballant. Intervé el sr. alcalde donant per tancada la polèmica i senyalant que
això no ha de tornar passar.
9.2 Demana el sr. Boix en quin tràmit es troba l’expedient de la pedrera. Li
respon el sr. alcalde que té tots els permisos necessaris, que recentment ha
arribat el de la Direcció general de Mines i ara manca obrir el corresponent
període d’informació pública i trametre l’expedient a la comissió Territorial
d’Urbanisme.
9.3 Pregunta el sr. Domènech què passa amb la zona que s’ha d’enjardinar al
sector on s’han construït les vivendes de protecció oficial, al Prat d’en
Malagrava. Li respon el sr. alcalde que ha de parlar amb l’empresa que fa el
manteniment de les zones verdes .
9.4 Demana el sr. Domènech si s’han repassat els desperfectes que hi havia a
l’obra del museu de l’Exili el dia de la inauguració. Li respon l’alcalde que sí,
que per a l’obertura estarà tot repassat i apunt.
9.5 Pregunta el sr. Domènech quines han estat les despeses totals que ha
assumit aquest ajuntament amb motiu de la celebració del festival “Solo
Camión”. Li respon el sr. alcalde que les dades les hi facilitarà a la propera
sessió.
9.6 Demana el sr. Domènech en quina situació es troba un habitatge que està a
tocar la societat de socors mutus, que fa dos o tres anys es va inundar i que no
tenia la qualificació de vivenda. Li contesta el sr. alcalde dient que sí que és
una vivenda, que té cèdula d’habitabilitat.
9.7 Pregunta el sr. Domènech perquè la rasa del carrer de les Alzines està
com està, quan l’ordenança corresponent diu que s’han de reposar i deixar-les
igual que estaven. Apunta el sr. alcalde que aquesta rasa és el cavall de
batalla. Informa que falta que HEASA passi els seus serveis, que s’està i
s’estarà a sobre de la qüestió; que hi ha una garantia dipositada i que el
contractista sap que ha de reposar la rasa de manera adequada.
9.8 Intervé el sr. Domènech per dir que en el pacte que va signar el grup
municipal de CiU amb el regidor del partit socialista sr. Aznar hi figura el
compromís de no autoritzar la instal·lació de parcs eòlics a les carenes. La
pregunta que formula és si es té la intenció d’autoritzar-ne en algun altre indret.
Li respon el sr. alcalde que no.

9.9 El sr. Botana reclama que s’arregli el mirall que hi ha al sector on ell
resideix.
9.10 El sr. Boix demana què són exactament les platines que hi ha clavades a
terra en certs llocs del poble. Li respon el sr. alcalde que són per col·locar-hi a
sobre les senyals informatives que es van encarregar. Que hi ha una certa
demora en la col·locació, ja que han sorgit problemes amb el contracte de
subministrament que es va signar amb l’empresa Lacroix.
I sense més intervencions ni més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la
sessió essent les 22:30 hores, de tot el que, com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

