ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 28 DE FEBRER DE 2008.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-vuit de febrer 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 20:30 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 31 de gener i 12 de febrer de 2008, i aquestes s’aproven
per unanimitat, amb l’esmena que s’indica seguidament formulada pel sr.
Domènech.
S’introdueix al punt 9.1 de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 31
de gener el paràgraf que s’indica, al final de paràgraf primer, després de “ .....
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. “

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1 AL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :

PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Vista la necessitat de tramitar un expedient de modificació dels crèdits
pressupostaris del vigent pressupost exercici 2008, per tal de dotar-lo de les
consignacions suficients que permetin la gestió directa del museu memorial de
l’exili durant uns mesos; i, per altra banda, incrementar el crèdit a la partida
corresponent a les obres complementàries del nou ajuntament atesa la
modificació del projecte tècnic.
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 crèdit núm. 1 al vigent
pressupost municipal, exercici 2008, segons el detall següent :
1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT, d’acord amb el detall següent :
Partida
Denominació
1-13100
Retribucions personal laboral eventual
1-22100
Energia elèctrica
1-22101
Subministra aigua
1-22101
Subministrament combustibles
4-21200
Conserv. edificis i altres construccions
4-21300
Conserv. maquinària i instal·lacions
4-21500
Conserv. mobiliari i estris
1-21600
Conserv. processos informàtics
1-22000
Material d’oficina
1-23001
Dietes i locomoció personal
4-22200
Telefòniques
4-22400
Primes d’assegurances
1-22602
Anuncis, publicitat i propaganda
1-22001
Premsa, llibres i revistes
3-16000
Quotes S.S a càrrec corporació
1-63201
Obra complementària nou ajuntament
Total suplement

Augment que cal
65.000
15.000
250
15.000
3.000
2.500
2.000
750
1.500
7.000
1.650
6.000
9.250
1.200
22.000
132.009,64
284.109,64

2.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT, d’acord amb el detall següent :
Partida
Denominació
1-22700
Contracte neteja instal·lacions museu
4-22006
Adquisició material museu Exili
Total habilitació de crèdit
TOTAL EXPEDIENT

Consignació
3.800
44.100
47.900
332.009,64

Per a fer front a l’esmentada incorporació dels crèdits de despesa, es
determina la següent procedència de fons:
1.- El compromís ferm d’aportació de 200.000 € per part de la Generalitat de
Catalunya - Departament d’Interior i Relacions Institucionals.- Direcció general
de la Memòria democràtica -, d’acord amb l’escrit rebut en data 30 de gener
últim, i l’acord d’aprovació del conveni corresponent per part de la Junta de
govern d’aquesta corporació de data 12 de febrer d’enguany. El dit compromís
d’ingrés es comptabilitza en una partida pressupostària de nova creació,
d’acord amb el detall següent :
Concepte
Denominació
1-45502
Aportació D.G.Memòria Democràtica al museu

Consignació
200.000

2.- Per increment de la quantia de l’operació de crèdit a llarg termini prevista al
capítol 9 de l’estat d’ingressos, essent l’increment de 132.009,64 € i, per tant, el
total de l’import de l’operació el de 1.424.730,08 €
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, en el ben entès 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 26 de febrer de 2008.
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. Intervé el sr.
Domènech per comentar que creia que la modificació de crèdits pressupostaris
per a la gestió del museu no aniria conjuntament amb la modificació referent a
l’obra complementària del nou ajuntament. Apunta que, amb el temps que fa
que se’n parla, ja s’hauria d’haver constituït el consorci per a la gestió del
museu de l’exili i que creu que tot plegat ha estat una mala gestió de
l’ajuntament en tota aquesta qüestió.
Li respon el sr. alcalde dient que aquesta mala gestió de la qual parla el sr.
Domènech és culpa de les picabaralles existents entre els partits que governen
la Generalitat i dels pals a les rodes que un determinat partit del govern està
posant en tota aquesta qüestió. Comenta que, amb el temps que fa que es
parla del museu de l’exili, la Diputació de Girona encara ha de decidir si
participa o no en el consorci. Que fa més de dos mesos que la Directora
general de la Memòria Democràtica i l’alcalde de la Jonquera tenen demanada
hora per entrevistar-se amb el president de la Diputació de Girona i aquest
encara no s’ha dignat a dir res. Que va dir que vindria a la inauguració del
museu i finalment va enviar, amb l’excusa pertinent, al diputat de cultura. Acaba
dient que, amb tot el que acaba de relatar, no accepta de cap manera, ni tolera,
que el grup municipal d’ERC a l’ajuntament digui que l’ajuntament ha fet una
mala gestió pel que fa a la posta en marxa del museu de l’exili.

Respon el sr. Domènech dient que, de tot això, ell no en sap res. Li contesta el
sr. alcalde que ell sí que ho sap, que no ho ha volgut utilitzar políticament i que
ara que ja li ha explicat, faci una anàlisi correcte de la qüestió.
Senyala el sr. Domènech que des del mes de juny hi ha sobre la taula una
proposta d’estatuts els quals l’ajuntament els ha volgut modificar. Li diu el sr.
alcalde que per aprovar els dits estatuts cal prèviament la voluntat de totes les
institucions de constituir-se en consorci i la diputació, com ja ha dit abans,
encara s’ho esta pensant.
Insisteix el sr. Domènech que fa molt que està aturada aquesta qüestió. Li
respon el sr. alcalde doncs que ell, com regidor d’ERC, faci gestions davant el
seu partit per desencallar-ho. Digué que els pals a les rodes que posa ERC
vénen perquè la persona que s’ha decidit que assumeixi la direcció del museu
no és la que volia ERC. Li respon el sr. Domènech que inicialment era un
historiador qui havia de dirigir el museu i va ser l’ajuntament qui va voler
canviar això i posar un coordinador.
Demana la paraula el sr. Botana demanant perquè es lliga l’increment de crèdit
de 200.000 € per la gestió directa del museu amb l’increment de 132.000 € de
les obres complementàries de l’ajuntament.
El sr. alcalde passa la paraula a la secretària la qual informa que un mateix
expedient de modificació de crèdit pot incloure modificacions de crèdits de
diferents partides pressupostàries així com l’habilitació d’una nova partida de
l’estat de despeses, essent aquesta la raó per la qual, en un mateix expedient
s’ha incrementat la consignació de diferents partides corresponent a les
despeses ordinàries de manteniment del museu i el crèdit extraordinari referent
a les obres complementàries del nou ajuntament.
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 sr. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC
Abstencions: 1, del regidor sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
Explica el sr. Domènech el sentit del vot del seu grup indicant que creia que
s’havia dit que es tramitaria per separat la modificació de crèdits per la gestió
directe del museu de la de l’obra complementària de l’ajuntament. Digué que si
s’hagués fet així, el seu grup s’hauria abstingut en el tema del museu i hagués
votat en contra d’incrementar la consignació per a l’obra del nou ajuntament.
Finalitza dient que li saben greu les acusacions que ha fet l’alcalde i que ell és
sabedor d’altres pressions que també altres ens van fer per què una
determinada persona dirigís el museu. Acaba dient que una part de tot el que
ha passat amb el museu i el retard de tot plegat es pot atribuir a les
picabaralles a que s’ha referit l’alcalde, però una altra part és culpa de
l’ajuntament.
Insisteix el sr. alcalde que això no és veritat i el sr. Domènech sap que no es
pot acusar a l’ajuntament.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L’HOSTAL DE LA PLAÇA COM NOU AJUNTAMENT.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 29 de gener de 2004 va aprovar definitivament el
projecte tècnic de les obres de rehabilitació de l’Hostal de la Plaça com a
ajuntament, les quals es van adjudicar a l’empresa Argón Informática SA, per
l’acord del Ple Municipal del dia 23 de febrer de 2006, per un preu de
1.235.859,90 €.-, IVA inclòs, i amb un termini d’execució de 14 mesos.
En data 29 de novembre de 2007, l’arquitecta municipal i directora de
l’execució de les obres, Sra. Mar Pèlach Pàniker, va informar que durant
l’execució de les obres, es van produir una sèrie de modificacions, les quals
suposen un increment del pressupost d’adjudicació del 27,05%, passant a ser
el preu total d’execució de 1.652.914,87 €.
Atès que en el dit informe consten les justificacions de l’augment del preu del
contracte, les quals es basen principalment en què s’ha procedit a un canvi en
la fonamentació de l’edifici i en un augment per planta de la superfície en m2.
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 les obres de
rehabilitació de l’hostal de la plaça com a nou ajuntament redactat per
l’arquitecta municipal sra. Mar Pèlach Pàniker, amb un preu d’execució de
contracte de 1.652.914,87€.
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.”
Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar per què s’ha incrementat el
pressupost de les obres. Li respon el sr. alcalde que ja ho va explicar a la
comissió informativa, que era degut a què, conseqüència del resultat de l’estudi
geotècnic, s’havia hagut de modificar el sistema de fonamentació de l’edifici, i
que, a més a més, la superfície de cada planta ha estat superior a la figurada al
projecte, pel que el cost de construcció ha augmentat en proporció.
Pregunta el sr. Botana com funciona la contractació administrativa d’una obra,
indicant-li el sr. alcalde i la secretària els trets bàsics de la qüestió.
S’entra en un debat sobre si les actuacions que han suposat aquest increment
de cost es podien haver previst en el redactat del projecte original. Informa la
secretària que l’arquitecta municipal redactora del projecte ja va informar per
escrit, el mes de maig passat, que el dit projecte tindria un increment d’uns
130.000 €, atès el resultat obtingut de l’estudi geotècnic en relació als
fonaments de l’edifici, quantia aquesta que s’ha incrementat pels motius abans
esmentats pel sr. alcalde. S’apunta que, si l’increment de la superfície total de
l’edifici és d’un 6 o un 10 per cent, l’increment del cost de l’obra és també del
mateix percentatge.
Demana el sr. Botana de quina manera es liquida el preu de l’obra al
contractista. Li explica el sr. alcalde que es fan certificacions d’obra mensuals,
de manera que conforme va executant l’obra, se li va pagant.
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, dels srs. 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 DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB
ARGON INFORMÀTICA, SA, PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE
REHABILITACIÓ DE L’HOSTAL DE LA PLAÇA COM A NOU
AJUNTAMENT.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 29 de gener de 2004 va aprovar definitivament el
projecte tècnic de les obres de rehabilitació de l’Hostal de la Plaça com a
ajuntament, les quals es van adjudicar a l’empresa Argón Informática SA, per
l’acord del Ple Municipal del dia 23 de febrer de 2006, per un preu de
1.235.859,90 €.-, IVA inclòs, i amb un termini d’execució de 14 mesos.
Per mitjà d’acord de data 28 de febrer d’enguany, el Ple Municipal va aprovar la
modificació del projecte tècnic proposada per part de l’arquitecta municipal Sra.
Mar Pèlach Pàniker, directora facultativa de les obres.
Vist el que preveu l’article 146 del RD Legislatiu 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 Informática 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 les obres de rehabilitació de
l’hostal de la plaça com ajuntament en l’import de 1.570.269,04 € (IVA Inclòs).
Tercer.- Fixar la garantia definitiva addicional en la quantia de 13.376,37 €, 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 1-63201 del
pressupost de l’exercici 2008, que serà suplementada a través de la
modificació de crèdit núm. 1 del pressupost municipal.
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 el sr. alcalde que aquesta proposta va lligada amb l’anterior acord, pel
que, sense intervencions, posa la mateixa a votació essent el resultat el
següent :
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels sr. Domènech, Ricart, Boix, Collell, del grup municipal del
grup municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DELS PLANS DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL DE LA JONQUERA : INUNCAT, NEUCAT I SISMOCAT.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, va establir la
necessitat que els municipis amb una població superior als vint mil habitants i
els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o
els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur
activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, havien
d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la
coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de
Catalunya.
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de juliol de 2004, s’aprovà la
signatura d’un conveni amb la Universitat de Girona per l’elaboració,
implantació i posterior actualització d’un pla de protecció civil municipal per a la
Jonquera.
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 d’agost de 2006, s’acordà
encarregar a la Universitat de Girona la redacció i implantació dels plans
INUNCAT, SISMICAT i NEUCAT.
En data 30 de gener de 2008, (RE 461/08), la Universitat de Girona va lliurar a
l’ajuntament de la Jonquera els manuals dels plans de protecció civil municipals
encarregats.
Vist el que preveu el Decret 210/1999, de 27 de juliol, que estableix l’estructura
del contingut mínim dels plans de protecció civil municipals.
Vist el que estableix l’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, que fixa que els plans de protecció civil seran aprovats pel
Ple de la Corporació Municipal.

Per tot això, per la present es proposa a l’ajuntament Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil Municipal de la Jonquera,
el qual consta dels següents documents:
- Manual d’implantació i manteniment
- Manual d’Actuació per Sismes (SISMICAT)
- Manual d’Actuació per nevades (NEUCAT)
- Manual d’Actuació per inundacions (INUNCAT)
- Annexos Generals
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant anunci al BOP de Girona, amb el benentès que en cas de no
presentar-se al·legacions al respecte, el present acord s’entendrà elevat a
definitiu sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Remetre, un cop verificat el tràmit d’informació pública corresponent,
tot l’expedient al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a
l’homologació dels plans per part de la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Demana la paraula el sr. Boix per preguntar si per la redacció dels plans
l’ajuntament paga algun tipus d’honoraris. Li respon el sr. alcalde que sí, que
els elabora la Universitat de Girona i l’ajuntament paga la factura corresponent i
que la generalitat subvenciona en part la redacció dels dits plans.
Intervé novament el sr. Boix per dir que el que s’ha de fer també són protocols
d’actuació ja que aquests plans, per si sols, no serveixen de res. Comenta que
l’inuncat no esmenta en cap moment l’existència del còrrec que va provocar el
gran aiguat que va patir la Jonquera l’any 1986. Acaba dient que en cap
moment es diu què s’ha de fer en els casos d’emergència a què es refereixen
els plans i que el fet de tenir un seguit de telèfons no serveix de res.
Li respon el sr. alcalde que efectivament, per sí sols els plans aquests no
serveixen de gaire res però que el que s’ha de fer és un CECOPAL, que és un
centre de coordinació municipal, crear grups de protecció civil com ja ha fet la
Jonquera, formar-los adequadament etc. Li replica el sr. Boix que cada vegada
es fan més coses que no serveixen per res.
Demana la paraula el sr. Botana que, sense haver-se posat en contacte amb el
sr. Boix, ell volia preguntar el mateix, en el sentit de per què serveixen aquest
plans si queden tancats en un calaix i no es fa res més. Diu que de tot això se
n’hauria d’informar a la Policia Local, etc. Li contesta el sr. alcalde que
efectivament és així però que a la Jonquera ja s’ha creat un grup de protecció
civil amb més de 36 persones de les quals ja més de 15 han fet cursets de
formació. Que al dit grup se l’haurà d’informar dels dits plans.

Intervé el regidor sr. Guri per dir que ara s’ha previst un altre curs pels
voluntaris que falta que el rebin.
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, dels regidors srs. 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.

6.PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MODIFICAT DEL
PROJECTE TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIAL AL
POLÍGON MAS MORATÓ.Pren la paraula el sr. alcalde per informar que durant el termini d’informació
pública de l’acord d’aprovació inicial del modificat, comprès del 3 de gener al 7
de febrer d’enguany, no es presentà cap al·legació, tal i com consta al certificat
emès per la secretària de la corporació i que consta a l’expedient.
A la vista del que s’ha exposat proposà al pla l’aprovació definitiva del dit
projecte.
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, dels regidors srs. 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.
Intervé el sr. Domènech per apuntar que el cas anterior de modificació del
projecte de la rehabilitació de l’Hostal de la plaça, redactat per l’arquitecta
municipal ve a ser el mateix cas del que va succeir amb el projecte de redacció
de les naus. Li respon la secretària que en absolut, que el cas del projecte de
les naus hi varen haver omissions importants al projecte, reconegudes pel propi
tècnic redactor del mateix; i en el cas del projecte de l’Hostal de la Plaça
redactat per l’arquitecta no eren errors de projecte sinó noves solucions
constructives a la vista del resultat del geotècnic. Per altra banda, en el primer
cas estem davant un treball encarregat a un tercer i en el segon cas d’un treball
redactat per un funcionari municipal.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL PEL QUE
S’APROVA EL CATÀLEG DE MASIES RURALS AMB INTRODUCCIÓ DE
LES
SUGGERÈNCIES
CONTEMPLADES
A
L’INFORME
DEL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE.

Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Per acord del Ple Municipal del dia 26 d’abril de 2007, es va aprovar
provisionalment el Pla Especial Urbanístic d’identificació i regulació de masies i
cases rurals de la Jonquera, encarregant al Consell Comarcal la redacció del
projecte definitiu del dit pla especial.
Per acord del Ple Municipal del dia 25 d’octubre de 2007, s’acordà deixar
damunt la taula la proposta de verificar el text refós del Pla Especial atès que
es varen detectar diversos errors que calia esmenar abans del seu trasllat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
En data 17 de desembre de 2007, s’incorpora a l’expedient l’informe emès de
manera extemporània per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el
qual incloïa diferents consideracions, les quals consten a l’expedient.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal, amb les observacions que en el
mateix s’hi indiquen, relatives a les prescripcions de l’informe emès pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge i a les observacions apuntades pel
regidor Sr. Ramon Boix durant la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2007.
Vist el que estableixen els articles 67.1 a) 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 inicialment 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, amb la incorporació de les prescripcions dels
informes emesos pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i per
l’arquitecta municipal.
Segon.- Encarregar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la modificació del Pla
Especial Urbanístic, per tal que el modifiqui en el sentit indicat en els informes
emesos.
Tercer.- Suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències en l’àmbit del Pla
Especial, fins a l’aprovació definitiva del mateix.

Quart.- Obrir un període d’informació pública d’un mes mitjançant publicació al
BOP de Girona i al Diari El Punt, un cop s’hagi lliurat pel Consell Comarcal de
l’Alt Empordà el Pla Especial degudament modificat.
Cinquè.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Demana la paraula el sr. Ramon Boix per fer un seguit de puntualitzacions
sobre el tractament concret que el Pla especial dóna a algunes masies. Apunta
que s’ha de modificar la fitxa 66, atès que ja s’ha edificat. Senyala que s’han de
treure les fixes 79 i 80 corresponents a la zona de Requesens, en base al
contingut de l’informe de Medi Ambient. Insisteix, tal i com ja va fer en una altra
sessió plenària, que s’han de preservar i no donar ús d’habitatge a les masies
existents a tocar les ermites de Sant Pere del Pla de l’Arca i Requesens.
Apunta el sr. alcalde que potser el que s’hauria de fer en alguns dels supòsits
apuntats pel sr. Boix és estudiar la possibilitat de declarar-los béns d’interès
local. Senyala també que l’informe que ha emès el Departament de Medi
Ambient s’ha emès fora de termini i no té caràcter vinculant però que, tot i això,
es proposa acceptar els suggeriments que s’inclouen en el mateix.
Pel que fa al que ha dit el sr. Boix de treure la possibilitat de rehabilitar a
determinades masies, ell creu que els propietaris en tenen dret i no creu que
l’ajuntament els hi pugui treure aquests.
Demana el sr. Domènech que així doncs no es tindrà en compte el que ha
apuntat el sr. Boix. Li respon el sr. alcalde que s’estudiarà la possibilitat de
declarar béns d’interès locals a algunes edificacions.
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: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions: Cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 21.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
“Aquest ajuntament té en vigor l’ordenança fiscal núm. 21 , reguladora de la
taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i pistes de tennis.
L’esmentada ordenança contempla també l’ús del pavelló poliesportiu

municipal, contemplant l’ús per activitats no esportives per part de persones
físiques o jurídiques amb finalitat de lucre, abonant la taxa corresponent.
Atès que en varies ocasions diferents empreses privades han demanat a
l’ajuntament poder disposar de les instal·lacions culturals de Can Laporta,
concretament l’equipament conegut com “els porxos”, per fer-hi reunions.
Atès que en el municipi no hi ha hotels que disposin de sales de reunió
adequades per a la finalitat esmentada al punt anterior.
Per la present, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció
del següent acord :
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 21,
passant a denominar-la “Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de
les instal·lacions esportives i culturals municipals”, introduint als articles
següents les modificacions que s’indiquen:
•

L’article 2 queda redactat de la manera següent :
Article 2.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis esportius
i culturals recollits a l’article 6 de la present ordenança.

•

L’article 6, s’hi afegeix l’apartat següent :
Us de les instal·lacions culturals
Porxos de Can Laporta i sala d’actes de la societat de socors
mutus:
a) Per part d’empreses privades
1.- Per hora ...............................................
50 €
2.- Per ½ jornada de matí o tarda ................ 200 €
3.- Per jornada completa ......................... 350 €
b) Per entitats sense ànim de lucre. L’ús serà gratuït.

Segon.- Exposar al públic l’acord anterior mitjançant publicació de l’anunci
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
30 dies hàbils, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de febrer de 2008”
Comenta la proposta el sr. alcalde indicant que aquesta es formula atesa la
demanda d’utilització de les sales d’actes municipals per a finalitats privades,
per part d’empreses o particulars. Es preveu doncs l’establiment d’una taxa
sempre i quan l’ús sigui compatible amb el propi del local: reunions, etc., no
autoritzant-se per celebracions, festes, etc.

Sense cap intervenció, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

9.- ATORGAMENT, EN ELS EU CAS, DE LA COMPATIBILITAT LABORAL
AL TREBALLADOR MUNICIPAL AGUSTÍ MALLOL MACAU PER A
PRESTAR ELS SEUS SERVEIS FORA DE L’HORARI LABORAL DE
L’AJUNTAMENT, EN L’ÀMBIT DE L’EMPRESA PRIVADA.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Vist l’escrit presentat pel senyor Agustí Mallol Macau, arquitecte tècnic de
l’ajuntament de Jonquera, en data 19 de desembre de 2007, RE núm. 4585/07,
en el qual sol·licita de la corporació l’atorgament de la compatibilitat necessària
per poder exercir una segona activitat laboral, atès que té una oferta de treball
en una empresa constructora/promotora de Figueres.
Atès el que preveuen el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de personal al servei de les entitats locals; la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, de “incompatibilidades del personal als servicio de las
administraciones públicas”; i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats al servei de l’administració de la Generalitat.
Atès el contingut de l’informe emès pels serveis jurídics municipals, favorable a
l’atorgament de la compatibilitat sol·licitada, en compliment de la normativa
abans referida.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Autoritzar al senyor Agustí Mallol Macau l’exercici de l’activitat privada
de professional tècnic, en jornada i horari compatibles amb el de seu lloc de
treball a l’ajuntament de la Jonquera, compatibilitat que s’atorga amb les
condicions següents:
-

-

-

El reconeixement de la compatibilitat restarà sense efecte en cas de
modificació de les condicions del seu lloc de treball a l’ajuntament de la
Jonquera.
La suma de jornades de l’activitat pública principal i privada no
superaran la jornada ordinària de l’administració incrementada en un
50%.
En el desenvolupament de l’activitat privada no intervindrà en assumptes
en que intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys o hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat. No obstant això, el Ple
decidirà.”
Demana la paraula el sr. Domènech per apuntar que el seu grup s’abstindrà ja
que en un tipus de plaça com la que ocupa el sr. Mallol, d’arquitecte tècnic,
l’exercici privat de manera indirecta pot produir interferències amb la tasca
municipal.
Demana el sr. Botana en quina situació està l’arquitecta municipal. Se li respon
que funcionària de la corporació amb dedicació parcial.
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
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
10.1 Informa el sr. Alcalde que s’ha lliurat fa uns dies el text modificat del
projecte del Museu de l’Exili, text que inclou els ajustaments d’última hora i
incorpora algunes partides de mobiliari fet a mida.

11.- PRECS I PREGUNTES
11.1 Demana el sr. Botana informació sobre les actuacions que s’estan portant
a terme al solar situat al costat de l’Hostal Europa, a l’avda. Pau Casals.
Apunta que s’està emplenant un terreny pel qual transcorre un còrrec que
travessa la N-II. Demana si el dit còrrec és de titularitat pública o privada.
Li respon el sr. Alcalde dient que aquest còrrec no consta a l’estudi de
inundabilitat que es va redactar, ni el dit còrrec està grafiat a cap plànol
del POUM, el qual va ser informat favorablement per l’ACA. Insisteix el sr.
Botana en les actuacions que s’estan fent i demana que es miri realment
què fan. Contesta el sr. alcalde dient que es mirarà la llicència de què
disposen i les actuacions que es fan.
11.2 Intervé el sr. Boix per dir que les “boles” instal·lades a l’avinguda Pau
Casals que serveixen per delimitar la vorera de la via només serveixen
per entrebancar-se i, a més a més, son il·legals. Senyala que, segons la
normativa, l’alçada d’aquest tipus d’elements instal·lats a la via pública ha
de ser, com a mínim, de 80 cm. Li contesta el sr. alcalde que aquests
elements estaven previstos en un projecte inclòs dins el Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya i li demana que li faci arribar la normativa que ha
esmentat. Li contesta el sr. Boix que ja li farà arribar.

11.3 Apunta el sr. Boix que el passat mes d’agost es va requerir a l’empresa
“Grupinver” que netegés el solar de la seva propietat situat al camí de la
Font Pudenta i que a hores d’ara no ha fet res i el solar està igual. Indica
el sr. alcalde que s’insistirà al respecte.
11.4 Intervé el sr. Domènech per dir que fa ja un temps que es va enderrocar
un edifici al carrer Migdia i que l’empresa constructora encara no ha
edificat. Informa que hi ha molts ajuntaments que no donen llicència
d’enderroc fins que no s’edifiqui de seguida. Respon el sr. alcalde que
creu que ja hi ha llicència de construcció demanada.
11.5 Demana la paraula el sr. Ricart per dir que l’estat en què es troben els
diferents polígons industrials és lamentable: fanals trencats, plens de new
jerseys, bruts, plens de brossa per tot arreu... en fi, un estat de deixadesa
sobretot el de Mas Morató i que tot això comportarà que algun dia
l’ajuntament tingui problemes de debò. Li respon el sr. alcalde que té raó,
que hi ha dos projectes redactats per fer un arranjament total dels
polígons Vilella i La Campa, el Mas Morató encara no ha estat
recepcionat per l’ajuntament, però que creu que la despesa l’haurien
d’assumir els propietaris de les finques. Continuà dient que la secretària
va informar que no es podien aplicar contribucions especials per
l’execució dels dits projectes, ja que les actuacions eren obres de
manteniment i conservació. Continuà dient que havia mantingut reunions
amb els propietaris de les finques dels polígons per tal que fessin
aportacions voluntàries proporcionals i poder portar a terme les
actuacions essent el resultat que els titular de les activitats més grans hi
estan d’acord però que el petits es fan l’orni, i no hi ha manera de sortirse’n.
11.6 Demana el sr. Domènech al sr. alcalde si ha pensat en portar-li les dades
que li va demanar relatives al cost total que li va costar a l’ajuntament el
festival “Solo Camión”. Li diu el sr. alcalde que no hi ha pensat. Li diu el
sr. Domènech que li detalli també les hores que el personal de la brigada
hi ha dedicat.
11.7 Pregunta el sr. Domènech quan s’aprovarà la liquidació del pressupost de
l’exercici 2007. El sr. alcalde passa la paraula a la secretària indicant
aquesta que probablement la setmana vinent.
11.8 Pregunta el sr. Domènech si els particulars han de mantenir
adequadament les zones verdes privades. Respon el sr. alcalde que
evidentment que sí.
11.9 Continua amb la paraula el sr. Domènech per preguntar quins criteris ha
fet servir l’ajuntament a l’hora de seleccionar el personal que ha
contractat pels diferents llocs de treball del museu de l’exili. Li contesta el
sr. alcalde que la convocatòria es fa fer pública i es va demanar la

presentació de currículums. L’òrgan de selecció estava composat per la
sra. Anna M. García, directora del museu, el sr. Jordi Font, coordinador
de museu, el sr. Xavi Díaz, tècnic de cultura i ell mateix, l’alcalde. Digué
que es va fer una selecció prèvia per a la qual es va tenir en compte
l’experiència, el domini d’idiomes, etc. i als aspirants que varen passar
aquesta selecció se’ls va fer una entrevista. Demana el sr. Domènech
quants puts s’atorgaven per cada concepte. Li respon el sr. alcalde que
no es donaven punts, que es feia una valoració global. Pregunta el sr.
Domènech com es valorava l’entrevista. Contesta el sr. alcalde que el
domini dels idiomes, la forma d’expressar-se etc., i pel que fa a la plaça
de taquiller amb tasques de manteniment, l’experiència professionals en
tasques d’aquest tipus. Acaba dient el sr. alcalde que els llocs de treball
estan ocupats de manera eventual i que serà el consorci el que haurà de
convocar els corresponents processos selectius per tal de cobrir les dites
places de manera definitiva.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22:30 hores
de tot el que, com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

