ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 31 DE JULIOL DE 2008.
A la vila de la Jonquera, a trenta ú de juliol 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.
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 29 de maig i 19 de juny – ordinària, extraordinària
i extraordinària i urgent - d’enguany, si sense esmenes a presentar, aquestes
foren aprovades per unanimitat.
2.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE LA JONQUERA PER A L’ANY 2009.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que
de les catorze festes laborals, dues han de tenir caràcter local.
Atès el contingut de l’Ordre TRE/278/2008 del Departament de Treball de la
Generalitat que estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per
a l’any 2009.

Atès que les dues festes locals les han de proposar els municipis respectius per
acord del plenari municipal.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta alcaldia-presidència té a bé proposar a
l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
1.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que les
dues festes locals del municipi de la Jonquera per a l’any 2009 siguin les
següents :
•
•

El dia 1 de juny , Dilluns de Pentacosta.
El dia 8 de setembre.

2.- Notificar el present acord al Departament de Treball de la Generalitat.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 28 de juliol de 2008.”
Sense cap intervenció, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.
3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL A LA
SRA. MERCÈ CRESPO, AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.Es donà 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 per la senyora Mercè Crespo Gorris, tècnic auxiliar de la
Biblioteca Municipal de l’ajuntament de Jonquera, en data 10 de juny de 2008,
RE núm. 2103/08, 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 de la Jonquera.
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 al 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 la senyora Mercè Crespo Gorris l’exercici de l’activitat
privada a l’empresa Comerbal SA, 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 la interessada.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Intervé el sr. Domènech per indicar que potser s’hauria de clarificar a l’acord
que l’activitat a l’ajuntament passa per davant d’aquesta segona activitat, en el
cas que l’ajuntament li requereix algun servei especial. Apunta la secretària que
subscriu que no cal ja que queda clar que la seva activitat principal és la que
desenvolupa a l’ajuntament de la Jonquera.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.
4.- PROPOSTA D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT AL PACTE DE
SALUT A ON ES PREVEU LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL GOVERN
TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT EMPORDÀ.Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Vist el que disposa el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la
creació dels governs territorials de salut.
Vist el Pacte de Salut de data 3 de desembre de 2004, pel qual s’acordà la
creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà, d’acord
amb el previst a l’article 2.2 de l’esmentat Decret.
Atès que és d’interès d’aquesta corporació la seva adhesió al Pacte de Salut
abans esmentat i la seva integració en el Consorci del Govern Territorial de

Salut de l’Alt Empordà, en el que hi participen altres entitats locals de l’entorn
territorial amb l’objectiu d’assolir un grau adequat d’integració de les
competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les
administracions locals i millorar així la salut de la població.
Vist el que disposen els articles 313 i següents, en relació al 160 del ROAS,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, quan al règim jurídic dels consorcis i
el seu procediment de creació.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de l’ajuntament per l’art. 52.2.b)
del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, es proposa a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
1.

2.
3.
4.

Aprovar inicialment l’adhesió al Pacte de Salut signat en data 3 de
desembre de 2004 entre el Departament de Salut, l’ajuntament de
Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el qual s’adjunta com
annex 1, on es preveu la creació del Consorci del Govern Territorial de
Salut Alt Empordà.
Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de
Salut Alt Empordà i els seus estatuts, els quals resten adjunts com
annex 2.
Aprovar inicialment el pacte de representativitat, el qual s’adjunta com
annex 3, així com l’acord de ponderació de vot formalitzat en
l’esmentat pacte.
Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels estatuts, a
informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al BOP,
al DOG i al tauler d’anuncis de la corporació.

A aquests efectes, es delega en el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com
entitat coordinadora, per tal que procedeixi a la publicació conjunta de tots els
acords relatius a la creació del referit consorci. Durant aquest període es
podran formular les al·legacions que es considerin pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si
dins el termini esmentat no es presenten al·legacions.
No obstant això, el ple decidirà. L’alcalde”
Explica la proposta el sr. alcalde indicant que aquest governs territorials
existiran a cada comarca de Catalunya i entre les seves funcions hi ha la de
decidir les inversions etc.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la
proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE 16 DE
JULIOL, D’INICI DE LA CAMPANYA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL
COMPOSTATGE CASOLÀ.Es donà lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Atès el contingut del Decret d’aquesta alcaldia-presidència de data setze de
juliol d’enguany, en virtut del qual es sol·licità al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà l’inici de la campanya per a la implantació del compostatge casolà al
municipi de la Jonquera, i s’aprovà la despesa corresponent al 25% de l’import,
que ha de sufragar aquest ajuntament, amb un total de 2.340 €, essent el 75%
restant a càrrec del CCAE mitjançant un ajut atorgat per l’Agència de Residus
de Catalunya.
Per la present, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció
del següent acord:
1.- Ratificar en la seva integritat l’esmentat Decret d’alcaldia de data setze de
juliol últim, de sol·licitar al CCAE l’inici de la campanya per a la implantació del
compostatge casolà al municipi de la Jonquera.
No obstant això, el ple decidirà.
La Jonquera, a 28 de juliol de 2008. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que aquesta campanya s’inicià de manera experimental
ja fa uns mesos a la Jonquera i a 10 municipis més, amb 7 famílies. Ara, una
vegada acabada aquesta fase experimental, s’amplia a 60 famílies les qual
prèviament s’hauran interessat per aquest tipus de reciclatge. Digué que es
farà una campanya informativa dirigida a les famílies que hagin sol·licitat el
contenidor. Acabà dient que els ajuntament que no tinguin implantat el
compostatge casolà vindran obligats, a partir del 2010, a recollir selectivament
la fracció orgànica de les deixalles.
Sense intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.
6.- PROPOSTA D’AUTORITZAR A L’EMPRESA CUFI-FIOL, SL LA VENDA
DE LA NAU INDUSTRIAL DE LA SEVA PROPIETAT, SITUADA AL
POLÍGON MAS MORATÓ, AL SR. CARLES FIOL LÓPEZ.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 de l’ajuntament Ple del dia 29 de març de 2007 es va adjudicar el
concurs públic convocat per a l’alienació de set naus industrials de propietat
municipal al Polígon Mas Morató de la Jonquera.
En virtut del dit acord, la societat “Fusteria Cufí-Fiol SL” va resultar
adjudicatària de la nau industrial núm. 1 per un import de 230.000,00 € (IVA no
inclòs).
En data 23 de juliol de 2008 (RE 2613/08), la mercantil “Fusteria Cufí-Fiol SL”
va presentar un escrit davant l’ajuntament de La Jonquera pel qual sol·licita que
se li autoritzi a efectuar la venda de la nau adjudicada a favor d’un dels socis de
l’esmentada societat, Sr. Carlos Fiol López.
Atès que la clàusula 13.2 del Plec de Clàusules del contracte privat de
compravenda signat entre ambdues parts el dia 9 de maig de 2007, estableix
que durant els cinc anys posteriors a la signatura del contracte de compravenda en escriptura pública, els adjudicataris no podran transmetre la nau
adjudicada sense l’autorització de l’ajuntament de la Jonquera.
Per tot això per la present tinc a bé proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar a la mercantil “Fusteria Cufí-Fiol SL” (CIF B-17068594) la
transmissió de la nau industrial núm. 1, situada a l’edifici industrial del Polígon
Mas Morató, Av. Euskadi núm. 11, a favor del Sr. Carlos Fiol López (DNI
40.454.741-H).
Segon.- Establir que el Sr. Carlos Fiol López es subroga en la totalitat de les
obligacions assumides en el seu moment per part de la mercantil “Fusteria
Cufí-Fiol SL” i que consten fixades en el contracte privat signat el dia 9 de maig
de 2007 i al plec de clàusules administratives particulars del concurs tramitat a
l’efecte.
Tercer.- Notificar els presents acords a tots els interessats en el procediment.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde”.
Comenta la proposta el sr. alcalde fent referència al que ja comentà a la sessió
de la comissió informativa prèvia a la present sessió. Indicà que a les bases
que regiren el concurs convocat per a l’alienació de les naus que construí
l’ajuntament al polígon Mas Morató, es determinà que aquestes, durant els cinc
anys següent a la seva adquisició, no es podrien vendre sense l’oportuna
autorització del plenari municipal. Afegí que d’aquesta manera es volia
controlar les possibles adquisicions amb una finalitat especulativa. Continuà
dient que, com es evident, aquest no es el cas de la venda per a la qual es

sol·licita l’autorització municipal. Afegí que a la dita nau la fusteria Cufi-Fiol, SL
portarà a terme la seva activitat de fusteria, només que la nau serà propietat del
sr. Fiol i no de la societat esmentada.
Demanà si algun regidor volia fer ús de la paraula. Intervé la regidora Raquel
Fiol per manifestar que s’abstindrà a la votació atès l’interès directe que té en la
qüestió per ser el sr. Carles Fiol el seu germà.
I sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor: 10 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, de la sra. Raquel Fiol López.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No es presenten propostes per la via d’urgència.
8.- PRECS I PREGUNTES
8.1 Pregunta el sr. Domènech quines mesures té previst l’equip de govern per
afrontar la crisis econòmica. Li respon el sr. alcalde que quan es
confeccioni el pressupost del proper exercici s’haurà de reduir la despesa.
Li pregunta el sr. Domènech quines son les que adoptaran durant el
present exercici. Contesta el sr. alcalde que aquesta reducció de la
despesa ja s’està intentant en aquests moment. Afegeix que fa uns dies
es va mantenir una reunió amb la secretària-interventora per prendre
coneixement del grau d’execució del pressupost i estudiar aquesta
reducció.
8.2 Demana el sr. Domènech, en relació a l’acord que s’ha adoptat sobre la
campanya del compostatge casolà, com l’ajuntament va triar les 7 famílies
amb les que es va portar a terme la prova pilot. Contesta l’alcalde que va
ser per petició d’aquelles. Li demana el sr. Domènech que com se’n varen
assabentar. Li respon el sr. alcalde que es va fer publicitat i els 7 primers
que varen manifestar interès i varen trucar al Consell Comarcal son els
que se’ls hi va donar el contenidor pel compostatge.
8.3 Pregunta el sr. Domènech en quin estat es troben les negociacions pel
finançament del Museu de l’Exili. Li contesta el sr. alcalde si es refereix a
les negociacions amb la Diputació. Apunta el sr. Domènech que no, que la
Diputació ja sap que no formarà part del consorci perquè no es aquesta la

seva política sinó que aportarà una quantitat via conveni de col·laboració.
Indicà que es referia a la Generalitat. Li contesta el sr. alcalde que el
finançament previst pel que fa a les despeses anuals de funcionament es
el següent:
Generalitat: 200.000 €
Ajuntament de la Jonquera: 40.000 €
Consell Comarcal Alt Empordà: 40.000 €
Diputació (conveni): 30.000 €. Afegeix que a més a més es demanaran
subvencions per activitats específiques: exposicions temporals etc.
indicant que aquest any la Generalitat n’ha atorgat per un import de
52.000 €. Acaba dient que aquestes aportacions son suficient d’acords
amb l’estudi de viabilitat econòmica que en el seu moment encarregà la
Generalitat en el que es concretava que la despesa anual prevista era de
l’ordre de 300.000 €.
Pregunta el sr. Domènech si s’ha signat algun document on constin
aquestes aportacions anuals dels diferents organisme. Li respon el sr.
alcalde que no.
8.4 Intervé el sr. Boix per manifestar que a la zona on es porten a terme els
treballs de la línia del TGV es fan extraccions provocant aquestes molts
problemes els dies de vent. Demana què pot fer l’ajuntament al respecte i
si l’empresa pensa restituir l’entorn. Li contesta el sr. alcalde que el 2009
els treball estaran acabats i la zona restituïda. Es compromet també,
digué, a parlar amb els responsables per veure què es pot fer per tal de
minorar la problemàtica apuntada.
8.5 Demana el sr. Boix qui s’encarrega de la gestió de la piscina i com es
varen contractar els socorristes. Li respon el sr. alcalde dient que aquest
any es va optar per la gestió indirecta i que es convocà el corresponent
concurs pel procediment negociat, convidant a tres empreses capacitades
per a la gestió del servei, de les quals només una va presentar la
documentació en regla i es va adjudicar a aquesta.
8.6 Demana la paraula el sr. Jaume Ricart per recordar que el passat més de
maig ja va demanar en una sessió plenària si l’equip de govern pensava
emprendre alguna actuació de millora dels carrers del polígon Vilella.
Insisteix com està el tema. Li respon el sr. alcalde que el regidor ja sap
que es varen encarregar els projectes corresponents i que ha intentat
obtenir finançament per l’execució del projecte dels empresaris del
polígon però que no se’n surt. Que n’hi ha que hi estan d’acord però
d’altres no. Continua dient que el problema és que no es poden aplicar
contribucions especials per aquestes millores al ferm, tal i com així ha
informat la secretària. Apuntà però que l’alternativa es fer un nou projecte
d’urbanització que solucioni els problemes de tots els serveis existents i
els millori, i llavors aplicar contribucions especials. Apunta el sr. Ricart que
alguna cosa s’ha de fer ja que el perill es important, responent el sr.

alcalde que n’és conscient i que mirarà de fer alguna actuació urgent amb
grava.
8.7 Pregunta el sr. Ricart si l’ajuntament ha autoritzar alguna terrassa de bar
al C/ Nord. Li respon els r. alcalde que no, que n’hi ha una de demanada i
l’altre que s’ha col·locat sense demanar permís, que demà se’n parla
d’aquests temes a la junta de govern.
8.8 Demana el sr. Domènech que l’ajuntament actuï davant l’incompliment del
Ministeri de Foment de la normativa de senyalització a l’obra de millora de
la N-II que està portant a terme. Indica que no hi ha llums de senyalització
a la nit etc. el sr. alcalde li contesta que l’ajuntament ja s’ha queixat. Li
demana el sr. Domènech si ho ha fet per escrit i li contesta el sr. alcalde
que no, responent-li el primer que si no es fa per escrit no serveix de res,
que ni tan sols compleix amb la normativa en la part en que actuen en
zona urbana com per exemple als voltants de l’escola on hi ha les tanques
per terra etc.
8.9 Intervé el sr. Domènech dient que en l’article del sr. alcalde a l’Esquerda
de la Bastida en relació a un primer de ell sobre el cost del servei de
recollida d’escombraries, les dades que dona el sr. alcalde no li quadren
ja que no queda clar a quines partides s’imputen. Li respon el sr. alcalde
que els aclariments pertinents els hi donarà a la propera sessió.
8.10 Demana la paraula el sr. Botana per exposar el que creu una situació
irregular que es dona en algun dels pisos de l’edifici “La Sureda” a l’av.
Pau Casals, convertint- un habitatge en tres per tal de llogar aquests a
famílies immigrants, suposant que no reuneixen les condicions
d’habitabilitat. Pregunta si l’ajuntament en té coneixement. Li respon el sr.
alcalde que ja es mirarà, que si que hi ha hagut algun cas de llicència de
segregació i que ja s’investigarà què ha passat a l’immoble referit.
Abans d’aixecar la sessió el sr. alcalde informa de la signatura de varis decrets
d’alcaldia relatius a qüestions de personal :
- De l’acomiadament del sr. Bernabé López per incompliment reiterat de
les seves obligacions laborals, la inassistència prolongada i injustificada
al seu lloc de treball.
- El nomenament del sr, Josep Ma. Soler, tècnic d’administració general,
grup A1 desprès d’haver superat les proves corresponents.
- El nomenament de la sra. Miriam Matute per ocupar la plaça de l’oficina
d’informació del Parc de l’Albera durant els caps de setmana, desprès
d’haver superat el procés selectiu corresponent.
- Informa també que la convocatòria de concurs per a cobrir una plaça de
caporal de la Policia Local va quedar deserta per no superar cap dels
aspirants les proves selectives.

I sense més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les
21’45 de tot el que, com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

