ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 3 D’ABRIL DE 2008.

A la vila de la Jonquera, a tres d’abril 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’alcalde-president 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.
Abans d’entrar en l’estudi dels punts que formen l’ordre del dia, pren la paraula
el sr. alcalde per tal d’informar al plenari de la signatura de determinats decrets
en matèria de personal. Informa que la sra. Gemma López ha estat nomenada
funcionària de carrera de la corporació, auxiliar d’administració general grup D,
per haver guanyat el concurs-oposició convocat. Informa de la contractació de
la sra. Imma Romo per a substituir, per baixa per malaltia, a la sra. Pilar
Domínguez i posteriorment la baixa per maternitat de la sra. Marta Llauradó; i
de l’adscripció del tècnic d’administració general sr. Josep Ma. Soler a la plaça
de grup A1 i la convocatòria del corresponent consurs-oposició per promoció
interna, per tal de cobrir-la en propietat.

1.- LECTURA I APROVACIÓ – EN ELS EU CAS – DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.L’acta corresponent a la sessió anterior no s’ha finalitzat pel que s’aprovarà –
en el seu cas – a la propera sessió.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PMU-3 SIS D’OCTUBRE,
PROMOGUT PER GRUPINVER 92, SL.-

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

“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Jonquera, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per acord del
dia 23 de desembre de 2004, publicat en el DOGC núm. 4364 del dia 15 d’abril
de 2005, estableix en el seu article 158 la redacció d’un pla de millora urbana
amb l’objectiu de completar l’ordenació de l’àrea amb una banda de sòl
residencial sobre la feixa d’aquest carrer. Es fixà que ell desenvolupament del
sector ha de servir per completar la vialitat de l’àrea enllaçant l’Av. 6 d’octubre
amb el carrer Andalusia, i situar un espai lliure com a perspectiva del nou accés
sud al centre de la vila.
El POUM fixa que el sistema d’execució de l’esmentat PMU.-3 Av. Sis
d’Octubre Sud serà el de reparcel·lació per compensació.
En data 27 d’abril de 2007 el pla de millora urbana promogut per la societat
Grupinver 92 SL va ser aprovat inicialment per resolució d’Alcaldia i a
continuació va ser sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils
mitjançant anunci al BOP núm. 93 de 10 de maig i al diari El Punt del dia 10 de
maig, sense que durant el termini esmentat i contra el mateix s’hagin presentat
reclamacions i/o al·legacions.
Vista l’al·legació presentada de manera extemporània per part de la Sra. Dolors
Laporta Gámez (RE 4506/08), sol·licitant que li siguin reconeguts els seus drets
en tant que propietària d’una porció de la seva finca afectada pel PMU.-3.
S’ha emès l’informe jurídic sobre la normativa aplicable i el procediment a
seguir.
Vist l’informe favorable emès per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data 26 de setembre de 2007 (RE 3689/07), amb les observacions
que en mateix s’hi indiquen.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en virtut del qual s’indica que per
part del promotor del pla, Grupinver 92 SL, s’ha modificat respecte l’aprovació
inicial la superfície de la finca que implica una reducció de l’àmbit total del
PMU.-3 en 218,40 m2. Això suposa l’exclusió de l’àmbit del pla de la finca
propietat de la Sra. Dolors Laporta Gámez.
Vist el que estableixen els articles 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 90, 91 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist el que preveu l’article 112.4 del mateix Reglament de la Llei d’Urbanisme,
segons el qual les alteracions que no comporten canvis substancials s’ha de fer
constar en l’acord d’aprovació.
Per tot això per la present proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del polígon PMU.-3
Av. Sis d’Octubre Sud, promogut per la societat Grupinver 92 SL, que inclou la
modificació de l’àmbit total del PMU que queda fixat en 9.139,60 m2. Aquesta
disminució implica una reducció del sostre màxim (4569,80 m2) que afecta als
blocs A, B i C, i també del nombre d’habitatges (45), que afecta al bloc C.
Segon.- Requerir a la societat Grupinver 92 SL la constitució d’una garantia per
import de Vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), en ordre a garantir la restauració
paisatgística de l’àmbit en el cas de que no es desenvolupi en el terminis
assenyalats en el punt 4 del Pla de Millora Urbana.
Tercer.- Requerir a la societat Grupinver 92 SL la presentació de la
documentació del Pla de Millora Urbana en format digital, mitjançant arxius en
format pdf, word i autocad.
Quart.- Notificar els presents acords a tots els interessats en el procediment.
Cinquè.- Publicar els presents acords i el text íntegre de la normativa
urbanística al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Sisè.- Remetre en el termini d’un mes una còpia del PMU.-3 a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el
sr. Domènech per preguntar quina és la superfície que rep l’ajuntament en
concepte del 10% de l’aprofitament mig ja que creu que hi ha un error en la
referència del plànol on es concreta. S’analitza la documentació i s’informa que
l’ajuntament rep la parcel·la B amb una superfície de 365 m2, i que
efectivament hi ha un error en el plànol al que es remet, no és al plànol 4 sinó
al 5.
Sense cap més intervenció el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓD EL CONTRACTE QUE TÉ SUBSCRIT
AQUEST AJUNTAMENT AMB L’EMPRESA GBI SERVEIS, SL PER A LA
PRESTACIÓD
EL
SERVEI
DE
RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA
D’ESCOMBRARIES.-

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

“L’ Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2006,
acordà adjudicar a l’empresa “GBI Serveis SA” el contracte de recollida
d’escombraries i neteja viària del municipi, d’acord amb l’oferta base
presentada per la dita empresa, pel preu de 691.163,84 € anuals.
Així mateix, en la dita sessió plenària i en atenció a la proposta d’adjudicació
que va formular la Mesa de Contractació, s’acordà deixar sobre la taula
l’adjudicació del servei complementari de recollida selectiva de vidre i paper als
grans productors fins que l’empresa no concretés més la seva oferta, de
manera que aquesta pogués ser objecte d’estudi per la mesa de contractació
amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals.
En data 27 de novembre de 2006 (RE 4348/06), l’empresa GBI Serveis SA va
presentar una proposta – oferta respecta al servei complementari de recollida
selectiva de vidre i paper als grans productors.
Per acord de l’Ajuntament Ple del dia 28 de desembre de 2006 es va procedir a
adjudicar a l’empresa GBI Serveis SA el contracte de gestió del servei
complementari de recollida selectiva de vidre i paper als grans productors, per
un import anual de Cent Trenta-set mil sis-cents disset euros amb tres cèntims
(137.617,03 €.-), IVA Inclòs.
Com sigui que durant el període comprès entre els mesos de gener de 2007
fins a la data d’avui, l’empresa concessionària no ha prestat el servei de
recollida de vidre a grans productors
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal en data 21 de febrer de
2008.
Vist el que estableixen els articles 154, 155 i 156 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i 22.2n) de la Llei 7/85, reguladora
de les bases de règim local, per la present es proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar el contracte de gestió del servei complementari de recollida
selectiva de vidre i paper als grans productors, subscrit amb l’empresa
concessionària en virtut de l’acord del Ple Municipal del dia 28 de desembre de
2006, establint que l’objecte del dit contracte es circumscriurà a la recollida
selectiva de paper i cartró de grans productors.

Segon.- Fixar un import anual del contracte modificat en Cent Trenta-set mil
sis-cents disset euros amb quaranta sis cèntims (121.904,46 €.-), IVA Inclòs.
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4-22700 del
pressupost de l’exercici 2008.
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’empresa interessada i a la Tresoreria
Municipal.
Sisè.- 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 el dia de la sessió de la
comissió informativa no es va donar bé la informació. Afegeix que el que es
proposa es modificar el contracte en el sentit de no prestar el servei de recollida
de vidre als grans productors i, en conseqüència no abonar al concessionari
l’import corresponent a aquesta part del servei que no es presta.
Seguidament passa la paraula a la secretària la qual comenta l’error que
s’havia comés a l’hora d’interpretar tant l’informe de l’enginyer municipal com la
justificació de costos aportada per l’empresa. Continua informant la que
subscriu dient que hi ha hagut dos períodes: un primer, de gener a juliol 2007,
durant el qual no es disposava dels autocompactadors pel que el servei de
recollida de cartró i paper s’havia de fer de manera totalment manual amb un
camió multilift, porta a porta, realitzant-se un nombre de viatges molt superior
als previstos si s’hagués disposat dels autocompactadors, fet aquest que
provocà que el cost del servei s’incrementés. Durant aquest període el
concessionari va facturar la totalitat de l’import adjudicat pel servei de recollida
de paper-cartro i vidre, sense prestar el servei de recollida de vidre.
El segon període, a partir del mes d’agost, ja va disposar dels
autocompactadors i aleshores va facturar només la prestació de la recollida del
paper-cartró i no va fer ni va facturar la recollida de vidre.
La modificació contractual que es proposa és precisament aquesta, treure del
contracte la recollida de vidre i fer només la de paper-cartro, facturant
evidentment, només aquest servei.
Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar el perquè no es fa la
recollida de vidre.
Li respon el sr. alcalde dient que s’ha vist que no calia ja que s’han instal·lat
més contenidors grocs tipus iglú, i així ja funciona el servei. La recollida la fa el
Consell Comarcal, digué, i l’ajuntament es pot dedicar més a la recollida de
cartró que, per altre banda, també es més rentable en el sentit que s’evita
portar a l’abocador moltes tones. Apunta que l’any passat a la Jonquera es

varen recollir 1.000 Tm de cartró, un dels municipis d’Espanya que en va
recollir més.
Intervé el sr. Domènech per demanar si l’empresa compleix amb el contracte ja
que creu recordar que havia de disposar de tres persones que diàriament
havien de netejar la ribera, les voreres etc. i ell no les veu pas cada dia.
Li respon el sr. alcalde que sí que hi son i que ell no les veu perquè no estan
cada dia al mateix lloc.
Continua el sr. Domènech dient que a l’anterior empresa de neteja se li va
rescindir el contracte per determinades irregularitats en la prestació del servei i
que ara, a aquesta empresa, se li ha estat pagant per serveis que no feia.
Intervé el sr. Botana per demanar què passaria si no es presentés cap oferta en
un concurs.
Li respon el sr. alcalde dient que l’anterior concessionari s’hauria de fer càrrec
del servei fins que no se’n trobés un altre ja que el servei de recollida
d’escombraries és un servei de primera necessitat.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat 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.

4.PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT
MODIFICACIÓD E CRÈDITS NÚM. 2 AL VIGENT PRESSUPOST.-

DE

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 per tal de poder
incorporar al pressupost 2008 els documents comptables AD corresponents a
despeses autoritzades i disposades però no ordenades a 31 de desembre
2007, per no haver-se presentat les factures o certificacions corresponents, així
com per tal de suplementar algunes partides pressupostaries que es
contemplen ja insuficients.
Vist l’informe de la secretaría-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.2
pressupost municipal, exercici 2008, segons el detall següent :

al vigent

1.- SUPLERMENT DE CRÈDIT per incorporació de documents AD existents a
31 de desembre 2007, d’acord amb el detall següent :
Partida

Denominació

1-12200
1-13001
1-22000
1-22001
1-22400
1-22603
1-22706
4-21200
4-21300
4-21301
4-22109
4-22604
4-22603
4-22605
4-22606
4-22607
4-22608
4-22609
4-22704
4-48901
4-48902
1-68202
1-63200
1-62205
1-62202
1-62204
1-62200
1-60005
1-62203
1-62200

Retribucions en espècie
9.392,13
Altres retribucions en espècie
3.391,60
Material d’oficina
344,06
Premsa, revista i llibres
116,00
Primes d’assegurances
604,34
Assessoria, jurídiques i notarials
1.270,08
Estudis i treballs tècnics
72.088,02
Conservació edificis I altres construccions
5.294,77
Conservació maquinària i instal·lacions
624,02
Conservació enllumenat públic
456,20
Biblioteca municipal
236,47
Conselleria de cultura
17.730,59
Realització cursos Can Laporta
2.510,00
Conselleria Esports
300,00
Conselleria Benestar social
12.140,00
Festes populars
2.447,97
Conselleria comerç i turisme
10.857,60
Conselleria de Joventut
2.995,20
Manteniment d’espais verds
1.271,31
A entitats culturals
500,00
A entitats esportives
20.263,50
Construcció edifici naus industrials
677.031,88
Rehabilitació edifici nou ajuntament
566.671,28
Obres millora edifici can laporta
10.306,94
Obra complementària museu exili
314.276,03
Obra complementària porxos can laporta
48.507,57
Execució porxos can laporta
14.569,16
Millora urbanitz. Cavi-Carme
210.141,63
Obra complementària edifici industrial
78.271,88
Execució projecte museologic M.Exili
205.294,94

Total

Augment que cal

2.289.905,17

2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT, per increment de consignació de determinades
partides del pressupost de despeses per entendre insuficient les consignacions
actuals, d’acord amb el detall següent :
Partida

Denominació

1-13100
3.16000
1-22602

Retribucions personal laboral eventual
Quotes S.S. a càrrec de la corporació
Anuncis, publicitat i propaganda

Augment que cal
20.000
5.000
3.000

1-22706
4-21200
4-21301
4-22604
4-22605
4-22606
4-22607
4-22608
4-22609
4-22611
5-21000
5-21002
3-46502
1-60004
1-61000
1-62500

Estudis i treballs tècnics
Conservació edificis i altres construcc.
Conservació enllumenat públic
Conselleria de cultura
Conselleria d’esports
Conselleria de Benestar Social
Festes populars
Conselleria de comerç i turisme
Conselleria de joventut
Conselleria de noves tecnologies
Infraestructura i béns naturals
Vies urbanes
CCAE assistència social
Enllumenat Horta d’en geli i Illa
Millora camí Agullana
Millora parcs I jardins urbans I esportius

Total

22.000
10.000
20.000
5.000
6.000
5.000
10.000
3.000
5.000
4.000
10.000
20.000
5.000
115.000
5.000
60.000
333.000

3.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT, d’acord amb el detall següent :
Partida

Denominació

1-68000
1-68001

Adquisició finques C/Albera i C/la Torre
Invers. en béns patrim. Habitatges VPO

Total habilitació de crèdit
TOTAL EXPEDIENT

Consignació
130.000
143.156
273.156
2.896.061,17

4.- Per a fer front a l’esmentada incorporació dels crèdits de despesa, es
determina la següent procedència de fons :
a).- Per utilització del romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat en la quantitat de 2.578.227,31: 2.125.071,31
corresponents als AD del 2007 d’obres d’inversió ( capítol IV ) que s’incorporen,
i 310.000 del romanent per inversions sense especificar, i 143.156 afectats al
patrimoni municipal del sòl.
b).- Per utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals en un
total de 317.833,86, dels quals 164.833,86 son per incorporacions d’AD i
152.999,97 per incrementar partides del pressupost ordinari.
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 31 de març de 2008.”
Comenta la proposta el sr. alcalde, indicant que a la sessió de la comissió
informativa la secretària-interventora va donar les explicacions sobre
l’expedient, i demana si algun regidor vol fer ús de la paraula.
La demana el sr. Domènech dient que el seu grup votarà en contra. Que el seu
grup no comparteix les prioritats que té l’equip de govern a l’hora de destinar la
despesa pública. Comenta també que s’incorporen factures d’anys passats i
que hi ha també la factura corresponent al projecte de paisatgisme que sempre
ha qüestionat el seu grup. Demana la paraula la secretària-interventora per dir
que només s’incorporen factures presentades l’any 2008 provinents
d’autoritzacions i disposicions de despesa realitzades durant l’any 2007, res
més.
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, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions : 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE LA LLEI
DE LA DEPENDÈNCIA.La regidora de serveis a les persones sra. Sònia Martinez dona lectura al text
de la moció, el qual textualment diu així :
“Moció sobre la Llei de Dependència
Il·lm. Sr.
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
La defensa de l’Estat del Benestar i la millora de la protecció social de les
persones ha de ser un actiu de l’acció política del Govern de Catalunya i de la
societat. Ho ha de ser per raó de justícia i solidaritat amb aquells que per edat o
per altres circumstàncies es troben en situació de desavantatge o tenen més
dificultats per progressar, però també ho són per raons de cohesió social i de
cohesió nacional.
El Govern de la Generalitat, des de la seva restitució l’any 1980, ha apostat
sempre de manera clara per les polítiques socials, com una garantia d’un
projecte de país de progrés, equitatiu i avançat. Les necessitats, però, han anat
evolucionant.
Així, una de les necessitats que la societat catalana reclama que assumeixin
els poders públics és el desenvolupament d’una política ambiciosa de suport a
les persones amb dependència.

La dependència constitueix un risc social que, malgrat que és més freqüent
trobar-lo en les persones grans, es pot donar en totes les edats i situacions. Els
col·lectius de persones que necessiten suport per a una vida autònoma són
persones grans, discapacitades i amb problemes de salut mental.
Estem davant d’un repte social i sanitari que requereix d’una forta inversió
econòmica. Però també, davant d’una exigència de dret que afecta els
fonaments més profunds d’una societat que pretén basar-se en els principis de
l’estat social de dret.
En aquest sentit, i tot i que l’Estatut atorga a la Generalitat les competències
exclusives en matèria de les polítiques socials, des del Govern de l’Estat s’ha
impulsat l’aprovació de la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència.
Malgrat les afectacions competencials i les limitacions econòmiques que, al
nostre entendre té aquesta llei, la seva aplicació, que en la seva major part
correspon a la Generalitat, juntament a la nova Llei catalana de Serveis Socials
hauria de permetre bastir un veritable model català de protecció a la
dependència.
El desenvolupament de la Llei estatal de la Dependència té deficiències
importants que cal corregir immediatament per evitar que les expectatives
generades en molts catalans i catalanes es vegin frustrades.
A dia d’avui, són molt poques les persones que han rebut ja algun servei o
prestació en aplicació de la Llei espanyola de la Dependència en comparació
amb el gran nombre de catalans que ho han sol·licitat i als quals ja els ha estat
acceptada la seva sol·licitud.
Paral·lelament, cal dir que els ajuntaments i els consells comarcals del nostre
país s’han vist desbordats a l’hora de complir amb les funcions que la Llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència els atorga, cosa que provoca un alentiment molt important dels
tràmits per a la recepció de les diferents prestacions.
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat un Pla d’Actuació urgent amb
els ajuntaments i consells comarcals per dotar-los del suport necessari per
atendre adequadament el desplegament de la Llei estatal 39/2006, del 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a què aprovi immediatament el
Decret de la Cartera de Serveis Socials, segons el que preveu la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a què desenvolupi el propi model
català de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb
dependència i, atès que la Generalitat té competència exclusiva en l’àmbit del
serveis socials, garantir que els recursos que provenen de la Llei estatal
39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència es destinin a finançar els serveis i
prestacions que disposi la Cartera de Serveis Socials de Catalunya en el marc

del model propi de promoció de l’autonomia personal i protecció de la
dependència.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a què negociï amb el Govern de
l’Estat el finançament necessari en el conveni bilateral previst en la Llei estatal
per tal que tingui en compte el cost de la vida i el cost dels serveis socials a
Catalunya i d’aquesta manera no es discrimini les persones beneficiàries i les
seves famílies.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els terminis
previstos a la Llei estatal de valoració de la situació de la dependència i
d’elaboració i acord del Pla Individual d’Atenció (PIA) augmentant, si cal els
recursos i els mitjans humans destinats a aquestes tasques.
SISÈ.– Instar el Govern de la Generalitat a què revisi el quadre
d’incompatibilitats fixat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i, de
manera especial, que permeti a tots els perceptors de prestacions o serveis
vinculats a la Llei, excepte els de caràcter residencial, la percepció dels ajuts
vinculats al Programa Viure en família.
SETÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què equipari l’import màxim de la
prestació econòmica vinculada a una residència a l’import que estableixi per a
cada tipologia de dependència l’Acord de Col·laboració per a l’Acolliment
residencial en centres col·laboradors, concertats, propis de l’ICASS donats a
gestió i l’atenció en centres de dia de gent gran, que es signi entre el
Departament d’Acció Social i Ciutadania amb el sector representatiu d’aquest
àmbit a partir d’aquest any 2008, com a renovació de l’Acord 2006-2007.
VUITÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la prestació
vinculada a residència es concedeixi a tothom en condicions d’igualtat en funció
de la seva dependència i de la seva situació econòmica, amb independència de
si en el moment de la resolució la persona beneficiària ocupa una plaça en un
residència privada col·laboradora o concertada, o en una residència privada.
NOVÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la totalitat dels
recursos que aporti per complementar les prestació d’atenció a les persones
amb dependència en aplicació de la Llei estatal tingui el caràcter de dret
subjectiu.
DESÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què la prestació vinculada a
l’Assistència Personal es calculi en funció de les necessitats reals de la
persona dependent” i com a mínim sigui igual a l’import que se li atorgaria si
tingués la prestació vinculada a residència.
ONZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què totes les prestacions i serveis
acordats en el Pla Individual d’Atenció tinguin caràcter retroactiu des de la data
de registre de la sol·licitud de valoració de la situació de dependència.
DOTZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els seus
compromisos de creació de places de residència assistida per a gent gran fins
un mínim de 2.500 places/any.“
Comenta la sra. Martínez en quin estat es troba el desenvolupament de la Llei
de la Dependència, indicant que a Catalunya s’han presentat 55.000
sol·licituds, se n’han valorat unes 45.000, de les quals 35.000 corresponen al
grau 3 els quals, a l’any 2007 ja tenien dret a percebre l’ajut i que actualment

bastants ja son morts; 6.124 al grau 2, que vol dir que el dret a la percepció
neix el 2008; i 2.070 del grau 1, per cobrar el 2009. Digué que d’aquest
expedient se n’han resolt 3.856 en tot Espanya. Que a l’Alt Empordà se n’han
presentat 412 sol·licituds presentades, de les quals s’han valorat 381, se n’han
resolt 233, de les quals encara no cobra ningú.
Demana la paraula el sr. Domènech per dir que la llei té un redactat confús,
que s’estan fent moltes actuacions d’aplicació de la llei i que potser la moció
s’hauria d’encaminar a demanar una major agilitat en l’aplicació.
Li respon la sra. Martínez dient que el que es cert es que hi ha problemes en
l’aplicació d’aquesta llei tal i com es veu en la dada que ha donat: a l’Alt
Empordà ningú està reben encara cap ajut, d’un total de 412 peticions.
Intervé el sr. alcalde dient que aquesta llei és una mica un frau, que la gent hi
havia posat moltes esperances arran de les expectatives que havia creat el
govern, i que al final tot ha quedat en res. Que la població ja rebia ajuts de la
Generalitat, i que el que es demana és que si no hi ha recursos, que n’hi posin i
si no hi ha prou places de residència a la xarxa pública, doncs que concertin
amb la privada però que es doni solució a la problemàtica.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la moció a votació essent el
resultat el següent :
A favor : 6 vots
En contra : 4, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions : 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No es presenten propostes per la via d’urgència.

7.- PRECS I PREGUNTES
Abans de passar la paraula als regidors per a formular els precs o preguntes
que tinguin per convenient, va intervenir el sr. alcalde per contrarestar la
informació donada pel sr. Botana durant la sessió de la comissió informativa
prèvia a la present sessió, dient que segons informacions provinents d’un
diputat a Madrid, la Jonquera era un dels 10 municipis d’Espanya amb una
major pressió fiscal, afirmació que havia estat compartida pels regidors d’ERC.
Digué que ell havia entrat als webs de tot un seguit l’ajuntament, molts d’ells
governats per ERC i de tot això que s’havia assegurat, res de res.
Va donar dades dels ajuntaments d’Agullana, Ripoll, Arbúcies, Cadaqués,
Guissona, Cassà de la Selva, Figueres i Castelló d’Empúries, en relació a l’IBI,
L’Impost de vehicles i l’impost de construccions i, pel que fa a l’IBI tots menys
Guissona i Cassà tenen un tipus de gravamen superior; de l’IVTM tots tenen
una quota més elevada que la Jonquera a excepció de Agullana, Cadaquès i

Cassà, i pel que fa a l’ICIO tots apliquen una quota més elevada llevat de
Arbúcies i Cadaquès.
Va acabar dient que demanaria als regidors que abans de llençar afirmacions
facin el favor de contrastar la informació, estudiant-ho amb serietat i sense fer
dramatismes ni falsejar la realitat. Acabà dient que la Jonquera no està entre el
pobles amb més pressió fiscal d’Espanya, ni de Catalunya, ni de Girona ni de
l’Alt Empordà.
Continuà amb la paraula el sr. alcalde per dir, en relació als precs i preguntes
que es formulen a les sessions ordinàries, volia fer alguna puntualització. Digué
que el plenari no s’ha de convertir en una barra de bar amb comentaris i
intervencions tipus: que si hi ha un clot allà, o aquella farola no crema. Digué
que aquestes petites coses, si els grups de l’oposició volen col·laborar amb la
gestió de govern, es poden resoldre parlant amb l’alcalde o el regidor
competent. Digué que els precs i preguntes són per controlar la gestió de
l’equip de govern i no per fer aquest tipus de preguntes. Demana que es
consideri el que acaba de dir i que, de totes maneres, ell es reserva el dret de
no contestar-les o fer-ho per escrit.
Intervé el sr. Domènech per dir que el ple no es una barra de bar com sembla
haver dit l’alcalde sinó un lloc de debat.
Respon el sr. alcalde que efectivament és un lloc de debat però de temes dels
quals és competent el ple. Que d’aquesta qüestió n’ha parlat amb la secretària i
efectivament moltes de les preguntes i intervencions que es fan dins l’apartat
de precs i preguntes no correspondrien ser tractades en una sessió plenària,
havent-hi altres maneres per demanar aquesta informació o denunciar aquest
tipus de situacions.
Intervé el sr. Ricart per dir que el sr. alcalde ha faltat el respecte a tots els
assistents dient que es comporten com si estiguessin en una barra de bar.
Continua dient que en un moment determinat es va dir que les pregunten es
fessin al ple i no per registre d’entrada, i demana què considera el sr. alcalde
que es tema de ple.
Li respon aquest dient que ells ja han de saber quines son les competències
del ple.
Apunta el sr. Domènech si parlar dels forats que hi ha als polígons industrials
és tema que es pugui plantejar en un ple o no, senyalant que fins ara no s’hi
havia posat cap restricció a les preguntes.
Repeteix el sr. alcalde el que ha comentat al començament i acaba dient que
potser si que ha estat desafortunada la comparança que ha utilitzat però que ja
s’ha entès el que volia dir.
7.1 Pregunta el sr. Ricart quina és la política d’aquest ajuntament en relació a
les ocupacions de via pública amb les taules i cadires dels bars. Li
contesta el sr. alcalde que si es refereix a l’ocupació autoritzada al bar “La
cuineta” avui la Junta de govern ha revocat l’acord d’atorgament ja que la
dita ocupació es situava davant l’entrada d’un garatge i avui el seu
propietari ha demanat una reserva d’estacionament. Digué que té

preferència el dret del veí a tenir un gual que l’altre a ocupar el carrer amb
taules i cadires.
Demana el sr. Ricart si s’ha de compensar a l’empresa que gestiona les
zones blaves pel fet que aquesta ocupació de via pública faci
desaparèixer dues places d’aparcament. Li respon el sr. alcalde que no.
Pregunta el sr. Domènech qui té la responsabilitat davant un accident. El
sr. alcalde passa la paraula a la secretària responent aquesta que depèn
de si l’ajuntament havia posar condicions o no, i si s’havia donat
compliment o no.
7.2 Pregunta el sr. Botana com està el tema de les obres que està fent el sr.
Moreno Espigares al solar de l’av. Pau Casals. Li respon el sr. alcalde que
demà s’aturen les obres, ja que sembla ser que no estan executant les
obres conforme a la llicència atorgada i es demanarà informe urgent a
l’ACA. Que pel que fa als temes referits a si està actuant en terreny que
no és de la seva propietat sinó del veí, l’ajuntament no entra en qüestions
de dret privat.
7.3 Pregunta el sr. Boix sobre les declaracions del sr. alcalde que va fer a
Catalunya Radio demanant que el Mossos traguessin els camions de la
N-II i els fessin anar a Vilamalla. Li demana si l’alcalde creu que sobren
camions a la Jonquera.
Li respon el sr. alcalde que no es treguin les seves paraules de context.
Que ell ho va dir els caps de setmana que el poble queda totalment
col·lapsat. Va demanar que es faci com altres vegades, quan es dona
aquesta situació no es deixen arribar més camions a la Jonquera i els
retenen a Vilamalla. Continuà dient que evidentment que no sobren
camions a la Jonquera, només en aquestes situacions com la descrita.
Li demana el sr. Boix si els Mosson faran de guàrdies urbans. Li respon el
sr. alcalde dient que la competència a la N-II és dels Mossos, no de la
Policia Local, i que demanar aquestes actuacions puntuals no és anar
contra el comerç local sinó reordenar el trànsit, per exemple que els facin
anar al pàrquing de la Duana.
7.4 Demana el sr. Boix si l’ajuntament té algun protocol d’actuació en casos
de col·lapse circulatori que habiliti alguna via per entrar i sortir de la
Jonquera, com per exemple mantenir lliure la circulació per l’av. 6
d’octubre i poder arribar a la carretera de Cantallops. Li contesta el sr.
alcalde que no hi ha cap protocol, que en aquests casos el que creu que
hauria de fer la Policia Local és no deixar entrar vehicles al carrer Major i
que mantenir lliure l’avinguda 6 d’octubre es molt difícil ja que els camions
l’ocupen.
7.5 Pregunta el sr. Boix què sap l’ajuntament de les intencions que sembla
que té el propietari de Requesens d’emporlanar la pista. Que ha tingut
notícies que l’alcalde hi va parlar.

Respon el sr. alcalde que si, que hi va parlar el dia que es van trobar a la
reunió de la junta del PEIN de l’Albera i que li va dir que havia demanat al
Departament d’Agricultura que asfaltin la pista a l’igual que han fet amb la
pista que va a Sant Quirze de Colera. Que ell no sap res més ja que a
l’ajuntament no ha demanat res però que sembla ser que voldria restaurar
el que era l’administració per tal de fer-hi alguna activitat de turisme rural.
7.6 Demana el sr. Domènech si la Policia Local fa complir l’ordenança de
circulació pel que fa a l’estacionament a l’avinguda 6 d’octubre. Li respon
el sr. alcalde que si, que es denuncien els infractors i es fan servir els 3
paranys per a camions de que disposen, que alguna cosa s’aconsegueix.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21,50
hores, de tot el que, com secretària, em dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

