ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 24 D’ABRIL DE 2008.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-quatre 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’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 – DELS ESBORRANYS DE
LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.Prèviament repartides als srs. Regidors còpies de les actes corresponents a les
sessions celebrades els dies 28 de febrer i 3 de març d’enguany, i sense
esmenes a presentar, aquestes foren aprovades per unanimitat.

2.- PROPOSTA DE FORMAR PART DEL CONSORCI DEL MUSEUMEMORIAL DE L’EXILI I APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Desprès d’anys de treballs i d’un important esforç econòmic per part d’aquest
ajuntament, i de l’ajuda i el suport rebut de la Generalitat de Catalunya,
finalment el passat 15 de desembre de 2007 s’inaugurà el Museu Memorial de
l’Exili de la Jonquera.

Per acord plenari de 31 de gener d’enguany, s’acordà l’assumpció per part de
l’ajuntament de la Jonquera de la gestió directa de l’equipament museístic
Museu Memorial de l’Exili, en tant no es creés el consorci que l’ha de gestionar,
consorci del qual en formarà part: l’ajuntament de la Jonquera, la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Universitat de Girona.
Redactat l’avantprojecte d’Estatuts que han de regular el funcionament del dit
consorci.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora de la corporació.
Atès el que disposa l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i
els articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens local
(ROAS) aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del present
acord:
1.- Constituir el consorci del Museu Memorial de l’Exili per a la gestió de
l’activitat del dit equipament museístic, d’acord amb el que estableix l’article 313
del ROAS.
2.- Aprovar inicialment l’avantprojecte d’estatuts que forma part de l’expedient.
3.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors per un termini de trenta
dies, mitjançant publicació de l’edicte corresponent al BOP, al DOGC i al tauler
d’anuncis de la corporació, per tal que les persones interessades puguin
presentar els suggeriments que tinguin per convenient.
4.- Notificar el contingut dels acords anteriors a la Generalitat de Catalunya –
Direcció General de la Memòria Democràtica -, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i a la Universitat de Girona.
No obstant això, el ple decidirà. La jonquera, a 21 d’abril de 2008.“
Apunta el sr. alcalde que ja es va comentar la qüestió a la sessió de la comissió
informativa i que es facilità una còpia de l’esborrany dels estatuts als regidors
pel seu estudi, i que tal i com ja va comentar, es tracta que per part dels
diferents organismes que formaran part del consorci, s’adoptin els
corresponents acords de constitució i finalment sigui aquest organisme qui
gestioni el museu.
Demana la paraula el sr. Domènech per dir que el seu grup s’abstindrà a la
votació de la proposta. Indica primerament que haguessin volgut disposar de
l’esborrany dels estatuts abans, per treballar-lo, ja que hi ha punts que
s’haguessin hagut de redactar de manera diferent. Seguidament entra a

detallar els articles dels estatuts que creu s’haurien d’haver enfocat d’una altre
manera:
Pel que fa al domicili, diu que limita la seu a l’Alt Empordà.
Els objectius del consorci creu que son els correctes però que pequen
d’idealistes.
Pel que fa a la organització, apunta que el director hauria d’haver estat un
historiador i aquest assumir les dues vessants, tant la tècnica com la científica.
Ara, tal i com consta als estatuts, el director científic és un assessor , no està
integrat dins el personal de l’organisme.
Pel que fa a la composició del Consell d’administració, digué que el
Departament d’Interior hi té 3 representants. Senyala que aquests
representants haurien de ser de la Generalitat, i no forçosament del
Departament d’Interior. Valorà com una mancança injustificada que el
Departament de Cultura de la Generalitat ni hi estigui representat. Afegí que no
veu bé que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi tingui 2 representant quan
només té 1 vot.
Pel que fa a les atribucions del Consell d’Administració digué que aquest
designa i cessa els membres del Consell assessor científic a proposta de la
UdG i de la D.G. de la Memòria Democràtica i no de l’ajuntament, cosa que no
creu correcte.
Pel que fa a les funcions que té atribuïdes la presidència, creu que algunes son
més pròpies del director.
En relació a la categoria del director tècnic, digué que creu que hauria de ser
un funcionari eventual, que pogués ser apartat del càrrec en cas de no obtenir
la confiança del Consell d’Administració.
Pel que fa les aportacions periòdiques que hauran de fer els ens consorciats,
senyalà que no es concreten, pel que deixa el correcte funcionament del
consorci a l’aire. Es de la opinió que s’hauria de saber abans quines seran les
aportacions per assegurar així un òptim funcionament del consorci.
En relació a la liquidació del consorci digué que no entén el redactat ja que no
es diu quina administració el succeirà.
Acaba dient que creu que al text de la proposta s’hauria d’haver fet constar la
important aportació de la Unió Europea.
Respon seguidament el sr. alcalde dient que està d’acord en alguna de les
consideracions que ha fet però que l’esborrany ha estat redactat per la
Generalitat, que es tracta d’un tema que ja és urgent concloure tota vegada
que el consorci ha d’estar constituït el mes de juny per poder concórrer a les
subvencions del programa Interreg. Digué, no obstant, que tot s’ha consensuat
amb la Generalitat. En relació al que ha dit que els representants de la
Generalitat siguin tots de la Direcció general de la Memòria Democràtic això és
així en virtut de les competències exclusives que la pròpia Generalitat ha
atorgar a la D.G. de la Memòria Democràtica pel que fa al Museu de l’Exili. Ell
creu també, digué, que el Departament de Cultura hi hauria d’estar representat
però que això no depèn de l’ajuntament i que es una decisió política del govern
d’entesa.

Pel que fa al tema del personal, digué que la D.G. M.D. s’ha tancat en banda,
que el director tècnic és un càrrec de la confiança de la dita direcció general. El
Consell assessor científic digué que és lògic que el proposi la UdG per
qüestions de coneixement i competència. Pel que fa a les aportacions
periòdiques, digué que les quanties no venen fixades mai en els estatuts ja que
poden canviar. Pel que fa a la liquidació digué que la redacció inicial va ser
modificada a proposta de l’ajuntament ja que preveia que els béns passessin a
la Generalitat i d’aquesta manera queda clar que els béns del consorci
passaran a l’administració que succeeixi aquest en cas de dissolució. No
obstant, digué, l’ajuntament i la Generalitat hi seran sempre.
Intervé el sr. Domènech per dir que si hi hagués hagut participació dels altres
grups politics representats a
l’ajuntament s’haguessin fet uns estatuts
diferents. Li contesta el sr. alcalde que no, que la D.G. memòria Democràtica
ho tenia molt clar. Comenta el sr. Domènech que el museu es centra en l’exili
del 39 i no en els exilis en general i que això és així perquè en el museu només
hi ha intervingut el Memorial democràtic i prou.
Li respon el sr. alcalde que això és una qüestió que no depèn de l’ajuntament, i
que la Generalitat va atribuir en aquest tema competències exclusives a la D.G.
de la Memòria democràtica.
Demana la paraula el sr. Botana per preguntar si finalment la Diputació de
Girona no entra a formar part del consorci i què passarà amb les aportacions
que havia d’aportar el dit organisme.
Li respon el sr. alcalde dient que no, que no s’incorporarà al consorci i que els
diners els haurà de posar la Generalitat.
Demana el sr. Botana per què no hi participa. Respon el sr. Domènech dient
que la Diputació ha adoptat el criteri de participar en els diferents projectes
culturals etc. mitjançant la signatura de convenis a 4 anys, que això ho fa com a
criteri general no només en el cas del Museu-memorial de l’Exili.
Apunta el sr. alcalde que d’acord amb el que acaba de dir el sr. Domènech però
que aquest sap perfectament que en aquesta qüestió ha estat determinant el
fet que el Departament de Cultura i el de Interior, de qui depèn el Memorial
Democràtic, son de diferent color polític malgrat formar part del govern d’entesa
de la Generalitat.
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, Collell. Del grup
municipal d’ERC i Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS CONTRA L’ACORD
D’APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANIFICACIÓ QUINQUENAL DEL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, 2008-2012.-

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

“Per Decret 245/2007, de 6 de novembre de 2007 es va procedir per part del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya a l’obertura de la convocatòria per a la formulació del Pla Únic
d’Obres i Serveis del quinquenni 2008-2012.
L’Ajuntament de La Jonquera, per acord de Ple del dia 20 de desembre de
2007, va acordar concórrer al PUOSC i presentar diferents projectes als
programes generals, de nuclis agregats i d’acció territorial, entre els quals
s’incloïen els següents projectes:
Prioritat

Projecte / Memòria

Anualitat

1
2

Proj. Urbanització C/ Alzines
Reurbanització recinte
emmurallat
Reurbanització c/ Dt. Subirós,
Fàtima i Hannibal del Portús

2008
2009

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

2009

60.000,00 €

4

Vist l’edicte de 7 d’abril de 2008 (DOGC núm. 5107) d’aprovació inicial del
PUOSC 2008-2012, on s’indica pel que fa als esmentats projectes:
Prioritat

Projecte / Memòria

Anualitat

1
2

Proj. Urbanització C/ Alzines
Reurbanització recinte
emmurallat
Reurbanització c/ Dt. Subirós,
Fàtima i Hannibal del Portús

2008
2010

Subvenció
atorgada
349.763,31 €
400.000,00 €

2012

60.000,00 €

4

Atès que d’acord amb l’article 30 del Decret 245/2007, la quantia màxima de
subvenció per tot el quinquenni dins el programa específic de dinamització i
equilibri territorial serà de 650.000 €, amb un màxim del 70% del pressupost de
l’obra.
Com sigui que l’import de la subvenció del PUOSC per valor de 400.000,00 €
representa tan sols el 20,90% del cost total del projecte de reurbanització del
recinte emmurallat.
Atès l’interès que ha demostrat l’ajuntament en la realització d’aquest projecte,
per tractar-se d’una actuació marcadament de renovació urbana, per la qual
cosa s’ha sol·licitat en data 22 d’abril d’enguany la seva inclusió dins el

programa de subvenció de la llei de millora de barris, àrees urbanes i viles
obert per part de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la necessitat d’executar tant el projecte de reurbanització del recinte
emmurallat com dels carrers Doctor Subirós, Fàtima i Hannibal del barri del
Portús dins el termini més breu possible.
Atès que d’acord amb l’article 24 del Decret 245/2007, la quantia màxima de
subvenció per tot el quinquenni dins el programa general serà de 650.000 €,
amb un màxim del 70% del pressupost de l’obra.
Vist el que estableixen els articles 21.1 k) de la Llei 7/85, de bases de règim
local i 53.1 k) del Decret 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal de Catalunya, per la present tinc a bé proposar l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Formular dins el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del
Pla Únic d’obres i Serveis quinquenni 2008-2012, al·legacions pel que respecte
a:
- projecte del recinte emmurallat; sol·licitar un augment de la quantia de
l’import concedit fins a 650.000,00 €, corresponent a l’import màxim que
es pot atorgar dins el programa específic de dinamització i equilibri
territorial.
- projectes de reurbanització del recinte emmurallat i dels carrers Doctor
Subirós, Fàtima i Hannibal del barri del Portús; execució any 2009.
- Projecte d’urbanització del C/ Alzines; sol·licitar una subvenció de
442.232,79 €, corresponent al 70% de l’import del projecte.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a que sigui tingut
en compte en la resolució definitiva del PUOSC.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que
s’escaiguin en ordre a l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde”
Explica el sr. alcalde el perquè de la proposta i demana la paraula el sr.
Domènech per manifestar que el seu grup s’abstindrà a la votació. Explicà el
sentit de l’abstenció dient que ells haguessin presentat al PUOSC uns projectes
diferents. Apunta que la subvenció global que s’atorga a l’ajuntament de la
Jonquera és un 68% superior a la que s’havia atorgat al quadrienni anterior, i
que ja entén que es vulgui demanar més però la dada que ha donat s’ha de
tenir en compte. Senyala també que si finalment s’atorga la subvenció que s’ha
demanat dins el pla de barris i el projecte del carrer de les Alzines es demora al
2009, hi poden haver problemes. Finalitza dient que el projecte d’urbanització

del carrer de les Alzines no incorpora les consideracions que es varen fer en la
reunió que es va mantenir amb els veïns, dins el programa de participació
ciutadana.
Respon el sr. alcalde que les subvencions del PUOSC i la del pla de barris son
compatibles, que el problema que ha apuntat el sr. Domènech no es tal.
Pregunta el sr. Botana si a part de presentar les al·legacions hi ha algun tipus
de negociació política. Li contesta el sr. alcalde que si hi ha ocasió la qüestió es
comenta i s’expliquen els motius. Acaba dient el sr. alcalde que efectivament hi
ha hagut un increment de fons al programa del PUOSC del proper quinquenni i
que la Jonquera és el cinquè municipi de l’Alt Empordà que rep més diners.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor : 7 vots
En contra : cap
Abstencions : 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’INICIAR UN EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL CONTRA MARTÍ COROMINAS I ARGON INFORMÀTICA,
S.A.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“Antecedents
Per resolució d’Alcaldia del dia 3 de novembre de 2005 s’acordà contractar a
l’empresa E.P. Enginyeria Grup 7 SL el contracte de redacció del projecte de
construcció d’un edifici industrial al Polígon Mas Morató de la Jonquera pel preu
de 16.000,00 € (IVA Inclòs).
El Ple Municipal del dia 11 d’abril de 2006 va aprovar definitivament el projecte
tècnic de les obres de construcció d’un edifici industrial al Polígon Mas Morató
de la Jonquera, les quals es van adjudicar a l’empresa Argón Informática SA,
per l’acord del Ple Municipal del dia 31 d’agost de 2006, per un preu de
1.020.000,00 € (IVA Inclòs) i amb un termini d’execució de 10 mesos.
En data 5 de març de 2007, es va emetre l’acta de comprovació del replanteig
de l’obra per part del director de l’obra i l’empresa adjudicatària de les obres
segons la qual s’expressà la conformitat del replanteig practicat prèviament a
l’expedient de contractació i s’autoritzava l’inici de les obres per considerar-se
que no hi havia impediments.
En data 28 de març de 2007 s’emet per part d’Argón Informàtica SA, la primera
certificació d’obra, per un import de 23.790,12 €.

Per acord del Ple Municipal del dia 29 de març de 2007, es va procedir a la
alienació de l’edifici industrial per part de l’ajuntament de la Jonquera. En el
preu de licitació del concurs d’alienació es va prendre com a uns dels
paràmetres el pressupost d’adjudicació del projecte d’obra a l’empresa Argón
Informatica SA.
En data 25 de juliol de 2007 s’emet per part d’Argón Informàtica SA, la segona
certificació d’obra, per un import de 142.636,80 €.
En data 25 de setembre de 2007 s’emet per part d’Argón Informàtica SA, la
tercera certificació d’obra, per un import de 278.541,20 €, la qual cosa suposa
un import acumulat d’obra executada de 444.968,12 € (IVA Inclòs).
Un cop emeses i presentades les certificacions anteriors, en data 2 d’octubre
de 2007, el redactor del projecte, Sr. Martí Corominas, va informar l’ajuntament
de la Jonquera que un cop efectuat el replanteig de l’obra, es van produir una
sèrie de modificacions, les quals suposen un increment del pressupost
d’adjudicació del 17,67%, passen a ser el preu total d’execució de 1.200.271,88
€.
Per resolució d’Alcaldia del dia 8 d’octubre es va requerir el Sr. Corominas per
a que formulés la redacció d’una memòria tècnica que inclogués la
documentació indicada en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals.
En data 16 de novembre de 2007, el redactor del projecte va presentar el
projecte modificat de la construcció d’un edifici industrial al Polígon Mas
Morató.
Requerit a l’efecte, en data 23 de novembre el redactor del projecte va
presentar la Memòria justificativa dels canvis que calia introduir al projecte
aprovat originàriament, els quals bàsicament eren els següents:
1.- augment del gruix dels panells de tancament de la totalitat de la nau per tal
d’ajustar-se al tipus d’estructura prefabricada seleccionada.
2.- detecció d’un error d’amidament en les parets divisòries interiors.
3.- es detecta que en els preus dels moviments de terres no s’havien inclòs els
de transport ni el cànon d’abocament.
En data 29 de novembre de 2007, l’ajuntament Ple va aprovar la modificació
del projecte de construcció de l’edifici industrial al polígon Mas Morató.
L’esmentat acord s’adoptà a fi i efecte d’adaptar el projecte a l’obra realment
executada, recollir les modificacions introduïdes pel contractista i la direcció
facultativa i per tal de donar compliment al previst a la normativa aplicable en
matèria de modificació de projectes d’obres ordinàries.

En data 29 de novembre de 2007, l’ajuntament Ple va aprovar modificar el
contracte d’obra signat en un primer moment amb l’empresa Argón Informàtica
SA, fixant un import final de 1.200.271, 88 € (IVA Inclòs). Dit acord es va
prendre als sols efectes de possibilitar els pagaments de les corresponents
certificacions d’obra a l’empresa adjudicatària, adequant el contracte d’obres al
nou projecte modificat i per tal d’evitar un enriquiment injust per part de
l’ajuntament.
Fonaments
Vist l’informe emès per part de l’arquitecta municipal, referent a les variacions
incloses en el projecte modificat.
Atès que els canvis indicats en el dit informe que van suposar l’execució del
contracte sense ajustar-se al projecte que va ser objecte de licitació, es valoren
en 153.898,19 €
Vist el que preveu l’article 143 del Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, segons el
qual “les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que
serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació
tècnica del mateix es donessin al contractista pel director facultatiu de les
obres”.
Vist el que estableix l’article 146.3 del mateix text normatiu, que preveu
l’obligació del director facultatiu de l’obra de sol·licitar autorització a
l’administració corresponent per iniciar un procediment de modificació d’un
projecte d’obres, quan aquest sigui necessari.
Vist l’article 47 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, que indica que les
obres locals s’han d’executar d’acord amb el projecte que els serveixi de base,
obligació que també es contemplà en les clàusules sisena i tretzena del
contracte d’obra subscrit amb l’empresa Argón Informatica SA.
Atès que la valoració del preu d’alienació de les naus industrials es va fer en
base a l’import d’adjudicació del contracte d’obres subscrit amb Argón
Informàtica SA, el qual s’ha vist augmentat en la quantitat de 180.271,88 €,
import que no es pot repercutir als tercers adjudicataris de les naus, per haverse subscrit els corresponents contractes amb un preu cert i inalterable.
Atès que això suposa un greu perjudici econòmic per la hisenda municipal per
causes no imputables a la corporació municipal.
Com sigui que en el present supòsit es va procedir a l’execució de diverses
modificacions i canvis no contemplats en el projecte que va servir de base a la
licitació, sense que per part d’aquest ajuntament s’autoritzés la corresponent

modificació de l’objecte i del preu de les dites obres de construcció d’un edifici
industrial al polígon Mas Morató.
Vist el que preveuen els articles 143 i 211.2 del Decret Legislatiu 2/2000, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions
públiques.
Vist el que estableixen els articles 22.2 j) i n) de la Llei 7/85, de bases de règim
local i 52.2 k) i n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar expedient de responsabilitat contractual a l’empresa Argón
Informatica SA, adjudicatària del contracte d’obra de construcció d’un edifici
industrial del polígon Mas Morató i al Sr. Martí Corominas Blanch, director
facultatiu de les obres.
Segon.- Requerir a Argón Informatica SA i al Sr. Martí Corominas Blanch, de
manera solidària, el pagament de 153.898,19 €, en concepte de danys i
perjudicis causats com a conseqüència de l’execució de les obres sense haverse seguit el procediment legalment establert i sense ajustar-se al projecte
aprovat per l’ajuntament i que va servir de base a la licitació del contracte
d’obres.
Tercer.- Notificar els presents acords a Argón Informatica SA i al Sr. Martí
Corominas Blanch, atorgant als interessats un termini de quinze dies hàbils per
que presentin les al·legacions i/o reclamacions que estimin oportunes en
defensa dels seus interessos.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta àmpliament la proposta el sr. alcalde indicant que el present acord es
refereix exclusivament a la responsabilitat solidària del director de l’obra i de
l’empresa constructora per haver executat l’obra contra les determinacions del
projecte. Que, pel que fa als error del projecte assumits per l’autor del mateix,
s’obrirà un altre expedient per Decret d’alcaldia atès que és l’alcaldia l’òrgan
competent.
Intervé el sr. Botana per preguntar si ja s’ha pagat tota l’obra al contractista. Li
respon el sr. alcalde que no. Apunta el sr. Botana que per què no se li
descompta del pendent de pagament la quantitat que ara se li reclama per
aquest incompliment contractual. Li contesta la secretària que això no es
conforme llei, que el projecte modificat va haver d’aprovar-se per l’ajuntament,
per tant s’ha de pagar. Una altra cosa és, digué, que l’origen de tot derivi d’una
responsabilitat per incompliment contractual que ha produït un perjudici a

l’ajuntament i que, mitjançant la tramitació del corresponent expedient, es
reclami la responsabilitat pels dits perjudicis.
Demana la paraula el sr. Domènech per avançar que el seu grup votarà a favor
de la proposta però que en tota aquesta qüestió l’ajuntament no ha actuat amb
suficient cura.
Li contesta el sr. alcalde dient que això no es així, que el tècnic municipal es el
sr. Martí Corominas.
Li respon el sr. Domènech que el problema ve d’haver adjudicat les naus abans
d’hora i que aquesta pressa en l’adjudicació no responia a res més que a
motius electoralistes. Li contesta el sr. alcalde que no es cert, preguntant el sr.
Domènech que per què era doncs.
Apunta la secretària que es van adjudicar una vegada començada l’obra per
poder cobrar una part del preu i poder finançar adequadament el projecte.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
5.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM.Informa el sr. alcalde que en data 27 de desembre de 2007 el ple municipal va
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2 del POUM, sotmetent el dit
acord a informació pública per un període d’un mes, mitjançant publicació al
BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, presentant-se una única al·legació
per part del sr. Henri Verdaguer Iglesias.
Apunta que a l’expedient hi consta l’informe emès per l’arquitecta municipal
favorable a estimar l’al·legació en el sentit d’admetre a la subzona 6a parcel·les
de superfície mínim de 150 m2 i una amplada mínima de 7,50 m., en cas
d’estar escripturades amb anterioritat a l’aprovació inicial del POUM vigent, així
com admetre que en el cas d’una parcel·la que limiti amb finques ja edificades,
la separació a veïns sigui igual a la que tinguin aquelles.
A la vista del que ha exposat, proposa estimar l’al·legació formulada pel sr.
Verdaguer i aprovar provisionalment la dita modificació, trametent l’expedient a
la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva,
si s’escau.
El sr. alcalde posa la proposta a votació, indicant el sr. Domènech que ell
s’abstindrà tota vegada que té un interès directe en la qüestió.
El resultat de la votació fou el següent :
A favor : 10 vots
En contra : cap
Abstencions : 1, del sr. Domènech, del grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.2 Intervé el sr. alcalde per dir que hi ha una altra proposta relativa a la
determinació del complement específic de tres places de nova creació que
consten a la plantilla de personal.
Seguidament es donà lectura a la proposta que es presenta al ple , la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE LA’LACALDIA-PRESIDÈNCIA.-

Per acord de l’ajuntament Ple del dia 27 de desembre de 2007 es va aprovar el
pressupost general de la corporació així com la plantilla del personal municipal.
En virtut del dit acord, s’incloïa a la plantilla per aquest any 2008 la creació de
nous llocs de treball, entre altres, un plaça de tècnic d’administració general,
una plaça d’oficial segona de la brigada d’obres i una plaça de caporal de la
policia local.
Cal determinar ara la quantia, dins les retribucions complementàries, del
complement específic assignat a la plaça en qüestió, essent les retribucions
bàsiques les fixades per llei en funció del grup on es situa la plaça, en aquest
cas:
-

Tècnic d’Administració General: grup A nivell 23.
Caporal Policia Local:
grup D nivell 18.
Oficial 2ona Brigada:
grup D nivell 15.

Vist el que disposen els articles 23.3 b) de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de
mesures de reforma de la funció pública i 169 i següents del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de
l’Administració Local, que regulen el règim i condicions del complement
específic assignats al personal.
Vist el que estableixen els articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la llei municipal de Catalunya.
A la vista de les tasques a desenvolupar, el grau de qualificació que es
requereix per ocupar el lloc de treball etc., aquesta Alcaldia, atenent
retribucions de llocs de treball similars, té a bé proposar a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar, dins l’estructura de les retribucions complementàries del
personal esmentat en la part expositiva, pel que respecte al complement
específic, les següents quanties:
- Tècnic d’Administració General: 1.452,71 €/bruts.
- Caporal Policia Local:
1.070,00 €/bruts.

-

Oficial 2ona Brigada:

575,00 €/bruts.

Segon.- Comunicar aquest acord als delegats de personal de l’Ajuntament i a la
Tresoreria Municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Apunta el sr. Domènech que creu que no s’hauria de passar aquesta proposta
per via d’urgència i demana el per què no s’espera al proper ple. Respon la
secretària que aquesta qüestió ha sorgit a l’hora de confeccionar les nòmines
d’aquest mes quan s’ha vist que la plaça de tècnic de grup A, a la que
recentment s’ha adscrit el sr. Josep Ma. Soler, no tenia fixat el complement
específic, necessari per poder confeccionar la nòmina. Continua dient que ja
s’ha aprofitat per determinar el complements específics de les altres dues
places de nova creació que es cobriran aquest any, i evitar així un altre acord
plenari.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el
següent :
A favor : 7 vots
En contra : cap
Abstencions : 4, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.3 PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT DE LA JONQUERA.Pren la paraula el sr. alcalde dient que en el termini d’informació pública obert
per tal de que les persones interessades en ocupar els càrrecs de Jutge de Pau
titular i substitut presentessin les sol·licituds corresponents, se’n presentaren
dos, la del sr. Josep Ma. Cardona Martínez, per Jutge de Pau titular; i el sr.
Jaume Mach Planas, per Jutge de Pau substitut.
Continuà dient que analitzada la documentació presentada pel sr. Cardona
s’observà que mancava el certificat referit als antecedents penals, pel que es
requerí la seva presentació. Continuà dient que sembla ser que la gestoria a la
que l’interessat li encarregà la gestió li ha comunicat que el registre General de
Penados y Rebeldes de Madrid ha comunicat que no procedeix l’expedició del
certificat tota vegada que el sr. Cardona ja era jutge de pau substitut i la dita
documentació ja es va emetre en el seu moment, pel que ja està en poder de
l’administració, indicant així mateix, que ha de ser l’ajuntament qui, en tot cas la
sol·liciti.
A la vista de la confusió creada i considerant el temps que fa que s’inicià
l’expedient de renovació dels càrrecs esmentats, el sr. alcalde proposà al ple
l’adopció del següent acord :
1.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de
les persones que seguidament s’indiquen, pels càrrecs que s’expressen:

Sr. Josep Ma. Cardona Martínez: Jutge de Pau titular
Sr. Jaume Mach Planas: Jutge de Pau substitut.
Indicant que en les esmentades persones no incorren cap de les
circumstàncies d’incapacitat per ocupar els càrrecs referits a que es refereix
l’article 303 de la LOPJ.
2.- Notificar l’acord anterior a les persones interessades.
3.- Trametre l’expedient instruït a la Secretaria de Govern del TSJC, al que s’hi
adjuntarà una certificació del present acord.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta aprovada per
unanimitat.

6.- PRECS I PREGUNTES
Abans de passar la paraula als regidors per tal que aquests formulessin els
precs o preguntes que tinguessin a bé, el sr. alcalde informà àmpliament sobre
la sol·licitud de subvenció que s’ha presentat dins el programa de la Llei de
Barris. Comentà les diferents actuacions que s’han inclòs, actuacions que
suposaran una transformació del nucli històric de la Jonquera i que van des de
millores urbanístiques fins a plans d’integració de la immigració, millores en els
serveis etc. etc.
Seguidament passà la paraula als regidors per a la formulació del precs i
preguntes.
6.1 Demana la paraula el sr. Domènech per demanar informació sobre els
procediments contenciosos administratius que ha presentat el Molí de Vent
en relació a la taxa per rètols, indicant que els rètols pels quals es fixa la
taxa per utilització (vol) de la via pública son rètols que volen sobre espai
privat. Respon el sr. alcalde dient que precisament aquí rau la discordança,
que des de l’ajuntament es considera que el dit espai es un vial així
classificat al POUM i d’ús públic, pel que es considera que ha de tributar
per la taxa esmentada. Senyala també que és l’ajuntament qui neteja la
zona, paga el rebut de l’enllumenat etc.
6.2 Intervé el sr. Boix dient que, en relació a les dades sobre la pressió fiscal de
la Jonquera i la seva relació a altres ajuntaments que va donar el sr. alcalde
a la última sessió, l’ajuntament de Barcelona aplica a l’IBI un tipus del 0,85 i
a més a més aplica un pagament fraccionat de l’impost per trimestres, cosa
que no fa l’ajuntament de la Jonquera. Li respon el sr. alcalde que fan això
perquè el paguen junt amb el rebut d’aigua que es trimestral. Recorda que
el tipus de gravamen guarda un relació inversa al valor cadastral, es a dir,
quan més actualitzat es el valor cadastral els ajuntaments baixen el tipus

perquè no es dispari la quota, per tant no es pot analitzar la pressió fiscal
de l’IBI considerant només el tipus sinó en relació a la data de la última
actualització dels valors cadastrals.
6.3 Intervé el sr. Boix per dir que en els estudis sobre impacte ambiental i
paisatgístic s’hauria de ser més rigorós. Digué que es va mirar els estudis
d’aquest tipus que consten a l’expedient del mas Rius i que estan plens
d’errades i es constata d’una manera clara que el redactor no ha ni trepitjat
el terreny. En el cas que ha citat, digué que l’estudi fa referència a les
vinyes, plantes etc. que fa anys que no existeixen. Li respon el sr. alcalde
que aquests estudis no els fa l’ajuntament ni tan sols els encarrega, que els
presenten els particulars a requeriment del Departament de Medi Ambient,
que es qui se’ls mira i els analitza.
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21,50
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

