ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-cinc de setembre 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 extraordinària, 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. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETARIA: la que ho es de la corporació Sra. Maria 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, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen 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 repartida còpia de l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia
31 de juliol de 2008, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser aprovada per
unanimitat.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER
REDACTAT EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 9 DE
L’ORDRE DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 138/2007, DE 27
D’ABRIL.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia, la qual textualment
diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Elaborat el pla de sanejament financer a que obliga l’art. 9 de l’Ordre del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 138/2007, de 27 d’abril,
pla que ha estat necessari elaborar arran del resultat pressupostari obtingut de
la liquidació del pressupost del passat exercici 2007, amb un estalvi net
negatiu.

Redactada la memòria de l’alcaldia-presidència en la que es detallen les
mesures adoptades recollides al pla referit i les hipòtesis utilitzades en la seva
elaboració.
Emès l’informe de intervenció preceptiu en el que s’analitzen les causes que
han portat a la situació de desequilibri financer.
Atès que aquest ajuntament vol subscriure una operació de crèdit a llarg termini
pel finançament de les inversions previstes al vigent pressupost municipal,
exercici 2008, operació per a la que cal l’aprovació del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat, i es requisit necessari l’aprovació
prèvia del pla de sanejament financer redactat, aprovació per a la que es
competent el plenari municipal.
A la vista del que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament
ple l’adopció d el següent acord :
Primer.- Aprovar el pla de sanejament financer elaborat arran del resultat
pressupostari obtingut de la liquidació del pressupost exercici 2007.
Segon.- Trametre el pla referit al Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat per tal d’avaluar les
mesures adoptades i l’adequació al fi que es persegueix.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 23 de setembre de 2008.”
Intervé el sr. Domènech per demanar a la secretària-interventora que, tot i
disposar d’una còpia del pla que es sotmet a aprovació, comenti els grans trets
que es preveuen en el mateix. Finalitzat el resum per part de la que subscriu
apunta el sr. Domènech que no estan d’acord amb les mesures previstes. Es
refereix concretament a la previsió d’incrementar la càrrega fiscal dels
contribuents en un 5%. Digué que els veïns també pateixen la crisi, i no creu
correcte aquesta mesura. Continuà dient que no es preveu una reducció de la
despesa i que caldria reduir la despesa ordinària en un 20 o 30%.
Respon el sr. alcalde que això no pot ser, que incrementar només un 2% la
despesa ja es una reducció ja que l’IPC serà superior al 2%. Afegí que hi ha
despeses que no es poden reduir de cap manera.
Demana el sr. Domènech si pels 3 anys a que es refereix el pla ja s’ha
contemplat la despesa financera que suposarà la nova operació de crèdit que
s’ha de fer per finançar les inversions del 2008 i que van a l’ordre del dia de la
present sessió. Contesta la secretària que si.
Sense que cap més regidor demanés la paraula, el sr. alcalde posa la proposta
a votació essent el resultat d’aquesta el següent:
Vots a favor: 6
En contra: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, Cullell, del grup
municipal d’ERC i Botana, del grup municipal popular.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 5 DEL 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 portar a terme determinades obres, serveis i
subministraments pels quals no existeix suficient consignació pressupostaria, i
no podent ajornar les mateixes fins a un proper exercici econòmic.
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.5 al vigent
pressupost municipal, exercici 2008, segons el detall següent :
1.- SUPLERMENT DE CRÈDIT
Partida
Denominació
Augment que cal
1-22000
Material d’oficina
3.000
1-22003
Eines i petit material
4.000
1-22602
Anuncis, publicitat i propaganda
3.000
1-22700
Neteja museu exili
12.000
1-22603
Assessoria, jurídiques i notarials
15.000
1-22706
Estudis i treballs tècnics
16.000
3-16006
Assistència mèdica
10.000
4-21111
Material llar infants
9.000
4-21300
Conservació maquinaria
15.000
4-22201
Postals
4.000
4-48902
A entitats esportives
6.000
5-20300
Lloguer maquinaria
3.000
5-21001
Manteniment camins
3.000
5-21002
Vies urbanes
4.000
5-21000
Infraestructura i bens naturals
27.272,67
1-15000
Productivitat
15.000
Total
149.272,67
TOTAL EXPEDIENT
149.272,67
2.- Per a fer front a l’esmentada modificació dels crèdits , es determina la
següent procedència de fons :
• Mitjançant utilització del romanent de tresoreria per a despeses
generals, en la quantitat que resta des de la tramitació de l’expedient de
modificació núm. 2 del pressupost : 95.095,35
• Per majors ingressos sobre els inicialment previstos, d’acord amb el
detall següent :
Concepte Denominació
Drets recaptats
A utilitzar
1-39901
Altres ingressos
54.177,32
54.177,32
Total fons : 149.272,67
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 16 d’agost de 2006.”
El sr. Domènech demana algun aclariment en relació a l’increment que es
proposa a determinades partides, indicant que hi ha partides amb consignació
insuficient per acabar l’exercici.
Sense que cap regidor més demanés l’ús de la paraula, 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 srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC
Abstencions: 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
4.- PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG
TERMINI AMB LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA PEL
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS INCLOSES AL PRESSUPOST 2008.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
”PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Al capítol 9 de l’estat d’ingressos del vigent pressupost municipal ,exercici
2008, hi ha prevista la subscripció d’un préstec a llarg termini pel finançament
de les inversions recollides al capítol 6 de despeses del pressupost . L’import
previst és de 1.292.720,44 €.
A l’expedient de modificació de crèdits núm.1 s’habilità la partida 1-63201 “obra
complementària nou ajuntament” amb una consignació de 132.000 €, finançantse la mateixa amb un increment de l’import de l’operació de crèdit que figurava
al pressupost.
Pel finançament del global de les inversions pressupostades per l’exercici hi
consta una subvenció del PUOSC per l’obra de millora del carrer de les Alzines
amb un import de 442.232,79 €. La quantitat finalment atorgada dins el
programa del PUOSC ha estat de 388.476,61 €, per tant, la diferència, de
53.756,18 € , s’ha d’aportar per mitjà dels fons propis de la corporació, fons que
s’hauran d’obtenir incrementant la quantia de l’operació de crèdit prevista.
Del que s’ha exposat als punts anterior resulta que l’import de l’operació de
crèdit es situa en 1.478.486,26 €.
Atès el resultat pressupostari obtingut de la liquidació de l’exercici 2007, amb
un estalvi net negatiu, cal l’autorització prèvia de la Direcció General de Política
Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat ( art. 53 del
Dl 2/2004, de 5 de març)

Sol·licitada a quatre entitats bancàries del municipi les condicions de l’operació
per l’import referit i a un termini de 10 anys més 2 de carència, només s’han
interessat dues i ha estat la següent :
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona :
Euribor + 0,5%
Comissió d’obertura : 0’15%
Banc de Sabadell :
Euribor + 0’80%
Comissió d’obertura : 0,15 %
A la vista del que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament
ple l’adopció del següent acord:
1.- Subscriure una operació de crèdit a llarg termini amb la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, pel finançament de les inversions incloses al
pressupost municipal, exercici 2008, d’acord amb les condicions següents:
Capital : 1.478.486,26 €
Interès : Euribor a un any + 0’5 %
Termini : 10 anys més 2 de carència
Comissió d’obertura : 0’15 %
Comissió d’estudi :0
Comissió d’amortització anticipada : 0
2.- Sol·licitar autorització a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat per a la formalització de
la dita operació, d’acord amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
3.- Una vegada obtinguda l’autorització a que es refereix el punt anterior,
facultar al sr. alcalde per tal que, en nom de la corporació, signi el contracte
corresponent amb l’entitat bancària referida.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 22 de setembre de 2008.”
Demana la paraula el regidor sr. Ricart senyalant que essent el termini de
carència de 24 mesos i el d’amortització 120 mesos, la quota a pagar es
superior a la que resultaria si l’operació es fes sense període de carència.
Pregunta si no es pot fer d’altre manera. Li respon el sr. alcalde que si però que
establint un període de carència, en el qual no s’amortitza, fa que en aquests
temps de crisis en els que estem la quota a pagar sigui menor. Demana el sr.
Ricart si s’ha pres consciència que s’hauran de pagar de l’ordre de més de
6.000 € al mes. Comenta el sr. alcalde que sí, que a l’estudiar l’operació i haver
de preveure els costos derivats de la mateixa ja s’ha vist quina quantitat
s’hauria d’abonar al mes en concepte d’interessos.
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 Cullell, del grup
municipal d’ERC i Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS ESPORTIVES.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA D’ALCALDIA.Per part de l’Ajuntament de la Jonquera es va aprovar en sessió del dia 7 de
juliol de 2004, l’ordenança reguladora de les subvencions en matèria d’esports,
establint-se com el marc general de les condicions per regular l’atorgament de
subvencions a entitats esportives del municipi.
Atesa l’entrada en vigor del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de Subvencions, així com la voluntat
municipal de regular amb major rigor i eficàcia la política d’ajuts i col·laboració
amb les entitats esportives del municipi.
Vista la proposta d’ordenança reguladora de subvencions en matèria d’esports
redactada per l’àrea de Secretaria Municipal.
Atès el que estableixen els articles 239 i següents 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, relatius a l’activitat de foment i al règim de concessió de
subvencions per part dels ens locals.
Atès el que disposen els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així
com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
Decret 88/7/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa.
Per tot això, per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de subvencions en
matèria d’esports de l’Ajuntament de la Jonquera, així com les bases generals
que serveixen de marc normatiu per a l’atorgament de subvencions a entitats
esportives del municipi.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
mitjançant anunci publicat al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, assenyalant que, de no presentar-se’n, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde,”
Comenta el sr. alcalde que tots els regidors han rebut una còpia de l’esborrany
del text junt amb la convocatòria a la present sessió i que la nova ordenança
inclou les modificacions que es varen acordar amb els grups polítics en una
reunió fa un temps.

Sense que cap regidor demanés la paraula el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.
6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
PER ARGON INFORMÀTICA SA I EL SR. MARTÍ COROMINAS CONTRA
L’ACORD DE 24 D’ABRIL DE 2008, D’INICI D’UN EXPEDIENT DE
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL CONTRA ELLS.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.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
l’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
Informàtica 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.
Per acord del Ple Municipal del dia 24 d’abril de 2008, s’acordà incoar
expedient de reclamació patrimonial a l’empresa Argón Informàtica SA,
contractista de l’obra, i al Sr. Martí Corominas Blanch, director de la mateixa.
Notificada la incoació de l’expedient, en data 12 de juny de 2008 (RE 2149/08),
el Sr. Martí Corominas va presentar al·legacions contra l’acord d’incoació.
Paral·lelament, l’empresa Argón Informàtica SA també va presentar
al·legacions contra l’acord d’incoació el dia 12 de juny (RE 2145/08). Els
fonaments de les esmentades al·legacions consten a l’expedient administratiu.
Fonaments
Primer.- Es tenen per reproduïts i incorporats a la present proposta el
fonaments ja recollits a la proposta d’incoació d’expedient de responsabilitat
aprovada per unanimitat del Ple Municipal en data 24 d’abril d’enguany.
Segon.- Davant les al·legacions presentades tant pel contractista com per la
direcció d’obra, aquest ajuntament es ratifica en els pronunciaments ja indicats
en l’acord d’incoació.
En el present supòsit es va procedir, fins la comunicació emesa pel director de
l’obra el dia 2 d’octubre, a l’execució per part del contractista i sota la direcció
tècnica del Sr. Corominas Blanch de diverses modificacions i canvis no
contemplats en el projecte que va servir de base a la licitació. Tal i com consta
a l’expedient, dites modificacions i canvis s’acordaren unilateralment en el
moment del replanteig de l’obra durant el mes d’abril de 2007. Enlloc consta

que els esmentats canvis fossin motivats per ordres o instruccions donades
directament per l’Ajuntament ni aprovades pel mateix.
Tots aquests canvis i modificacions, per tant, es varen portar a terme lliurement
i sense cap autorització de l’Ajuntament de la Jonquera, el qual assabentat
llavors de les mateixes, va haver d’acceptar la modificació imposada pel
director i pel contractista de l’obra atès l’estat de consolidació de les obres (ja
s’havien emès quatre certificacions d’obra per valor de 444.968,12 €) i a fi i
efecte d’evitar un enriquiment injust del consistori.
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.- Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa Argón
Informàtica SA, adjudicatària del contracte d’obra de construcció d’un edifici
industrial del polígon Mas Morató i pel Sr. Martí Corominas Blanch, director
facultatiu de les obres, pels motius indicats a la part expositiva.
Segon.- Ratificar l’acord del Ple Municipal del dia 24 d’abril de 2008 i requerir a
Argón Informàtica 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 haver-se 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 Informàtica SA i al Sr. Martí
Corominas Blanch.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de la proposta àmpliament comentada
també a la sessió de la comissió informativa celebrada prèvia la present sessió,
i sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula posà la proposta a votació,
essent aquesta aprovada per unanimitat.
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN RELACIÓ AL
CANVI DE DENOMINACIÓ DEL TÚNEL DEL PORTÚS.Comenta el sr. alcalde que hi ha hagut un error en la descripció d’aquest punt a
l’ordre del dia ja que no es tracta d’una moció que presenta el grup municipal
de CiU sinó d’una proposta de l’alcaldia arran d’un escrit que va rebre
l’ajuntament de l’alcalde de Montesquieu des Alberes.
Fet aquest aclariment, es donà lectura a la proposta que presenta al ple
l’alcaldia-presidència, la qual textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

L’alcalde de l’ajuntament de Montesquieu des Albères va trametre al Ministre
d’ecologia, energia i desenvolupament del Govern francès un escrit, còpia del
qual ha fet arribar a aquesta alcaldia, en el que sol·licitava que es modifiqui el
nom del conegut com Túnel de Le Perthus, pel qual el tren d’alta velocitat
travessa el massís de l’Albera, passant a anomenar-se Túnel de les Alberes o
Túnel de La Jonquera - Montesquieu o viceversa, atès que son aquests dos
municipis els que tenen en els seus respectius termes municipals l’entrada i
sortida de l’esmentat túnel.
Atès que aquesta alcaldia comparteix el raonament formulat per l’alcalde de
Montesquieu en l’escrit referit.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
1.- Sol·licitar al Ministerio de Fomento que modifiqui el nom que s’ha donat al
túnel que travessa el massís de l’Albera conegut com túnel de Le Perthus,
anomenant-lo Túnel de les Alberes o Túnel de la Jonquera- Montesquieu.
2.- Notificar l’acord anterior a l’ajuntament de Montesquieu des Albères pel seu
coneixement i efectes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 24 de setembre de 2008.”
Informa el sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC que el seu grup
s’abstindrà a la votació ja que si bé és cert que els caps de túnel estan a la
Jonquera i a Montesquieu, aquest travessa el Portús.
Sense cap més intervenció 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 Cullell, del grup
municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
8.- PROPOSTA DE SOL·LICITAR A ACESA LA COL·LOCACIÓ DE
CARTELLS INDICATIUS DEL MUSEU-MEMORIAL DE L’EXILI A L’AP-7.Comenta el sr. alcalde que en data 18 d’agost el president de la fundació “La
Jonquera en acció” va dirigir un escrit a l’ajuntament demanant que aquest
sol·liciti a ACESA la col·locació, a ambdós sentits de l’autopista, de plafons
indicatius del Museu Memorial de l’Exili, equipament museístic de primera
magnitud i referent europeu pel que fa a la temàtica de l’exili i les migracions.
Senyala que una situació similar es dona a Figueres amb la indicació del
Museu Dalí.
Demana la paraula el sr. Domènech senyalant que si s’indica el MUME creu
que també s’hauria de senyalitza el PEIN de l’Albera.

Li respon el sr. alcalde que en el seu moment ja es va demanar i que ACESA
va denegar la senyalització, però que veu bé tornar-ho a demanar junt amb la
petició de indicar el Museu de l’Exili.
Així doncs, considerant la transcendència que suposaria per la promoció del
museu i de la Jonquera la indicació del dit equipament a l’autopista AP-7, així
com la del PEIN de l’Albera, per unanimitat dels regidors s’acordà sol·licitar a
ACESA la col·locació de plafons indicatius del Museu-Memorial de l’Exili de la
Jonquera i del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera ,a l’autopista AP7, al seu pas pel municipi.
9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
9.1Intervé el sr. alcalde per apuntar que té una moció del grup municipal de CiU
a presentar per la via d’urgència, la qual fa referència al finançament dels
municipis. Acordada la urgència per unanimitat, el sr. alcalde donà lectura a la
moció, la qual diu així :
“Atès que el finançament dels ajuntaments de Catalunya és clarament
insuficient per tal de poder assumir tots els seus serveis i competències i que
és urgent una reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre
aquestes deficiències.
Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de
finançament local.
Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de
la Generalitat de Catalunya, que després ha de reportar un increment de la
participació dels ens locals en el finançament de la Generalitat.
Atès que, de del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes
establerts en l’Estatut de Catalunya.
Atès que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma
positiva i en breu.
Atès que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i
comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, van presentar una
declaració conjunta sobre el finançament local i autonòmic, que
fonamentalment demana la millora del finançament dels ens locals, i dóna
suport al Govern de la Generalitat i les forces amb representació parlamentària
en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament
de Catalunya i demana, una vegada aprovat el model de finançament
autonòmic, la creació d’una comissió mixta Generalitat-Governs Locals per
tractar de manera específica el finançament dels ens locals.
El grup municipal de CiU proposa al ple la presa dels següents
ACORDS
Primer.- Reclamar el compliment dels terminis i preceptes establerts en
l’estatut de Catalunya respecte al finançament de la Generalitat.
Segon.- Manifestar la necessitat d’avançar en una reforma estructural del
finançament local, en defensa de la suficiència i l’autonomia en el finançament

dels serveis públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que també
incorpori mesures per a mantenir l’equilibri dels pressupostos públics de les
corporacions locals en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
Tercer.- Declarar que aquesta negociació ha de ser independent i no vinculada
a la negociació del sistema de finançament autonòmic, per tal que no
s’instrumentalitzi l’esmentada reforma local per minimitzar el finançament
autonòmic.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del parlament de Catalunya, a l’ACM i la FMC.”
El sr. alcalde posà la moció a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.
9.2Informa seguidament el sr. alcalde de la signatura de diversos decrets en
matèria de personal: el nomenament de la sra. Noèlia Espinosa Reixach com a
tècnica de grau mig d’aquest ajuntament i del sr. Francisco M. Márquez Álvarez
com funcionari interí del cos d’agents de la policia local, a la plaça actualment
vacant amb motiu de la comissió de serveis de l’agent Jordi Barbosa.
10.- PRECS I PREGUNTES
10.1 Abans de passar la paraula als regidors per a formular els precs o
preguntes, el sr. alcalde respon a les qüestions plantejades en la sessió
anterior.
En primer lloc es refereix a la polèmica que ha mantingut amb el sr. Domènech
en relació al cost del servei de recollida d’escombraries durant l’exercici 2007.
Reconeix que els seus càlculs no eren correctes. Senyala que a l’hora de
calcular el cost va prendre les previsions pressupostàries i no els drets
liquidats, pel que reconeix que hi va haver un superàvit d’uns 90.000 €. Acabà
demanant disculpes per l’error de càlcul comés.
En segon lloc contesta la pregunta que va formular el regidor sr. Botana sobre
les possibles irregularitats urbanístiques i en matèria d’habitatge d’alguns dels
pisos de l’edifici “La Sureda”, de l’avinguda Pau Casals. Informa el sr. alcalde
que els tècnics municipals varen fer una visita d’inspecció i han estudiat els
expedient, resultant que efectivament hi ha dos pisos que disposen de tres
timbres. Resulta que aquests dos habitatges tenen llicència d’obres per dividir
cadascun d’ells en dos, però no en tres com sembla ser que han fet. Acaba
dient que s’han obert dos expedient d’infracció urbanística pels fets apuntats i
que seguiran la tramitació corresponent.
10.2 Intervé la regidora de Cultura i Benestar Social sra. Sònia Martínez Juli
informant que s’ha redactat el Pla local d’acollida d’immigrants el qual es té
previst sotmetre’l a aprovació plenària a la propera sessió. Entregà una còpia al
portaveu de cadascun dels grups polítics representats a la corporació pel seu
coneixement i estudi.

10.3 Intervé el sr. Domènech per demanar a la secretària com funciona
l’execució d’un aval per part de la corporació. La secretària que subscriu
comenta la qüestió i senyala que actualment s’ha demanat a la Caixa de
Catalunya l’execució de l’aval que havia dipositat l’empresa COSERSA
adjudicatària del contracte d’execució del projecte executiu del Museu de l’Exili.
Comenta el sr. alcalde que, pel que fa a l’execució de les voreres dels
habitatges de Prat d’en Malagrava, es procurarà l’execució de l’aval.
Demana el sr. Domènech com es que s’atorgaren les llicències de primera
ocupació dels habitatges amb l’informe desfavorable de la secretària de la
corporació la qual ja indicava que no s’havia executat correctament l’obra
d’urbanització. Afegí que aquesta execució de l’aval ja s’hauria d’haver fet fa
temps i que ara, fruit d’aquesta demora, import de l’aval d’alguna manera s’ha
depreciat. Comenta també que no es varen condicionar els jardinets dels
habitatges. Respon el sr. alcalde que aquests son espais privats que els han
d’arranjar els propietaris.
Apunta la regidora sra. Cullell que d’acord però que els varen deixar plens de
runa i de brutícia i això no era admissible.
10.4 Pregunta el sr. Domènech si l’ajuntament ha fet quelcom en relació a
l’estat en que es troben les obres de la carretera N-II i que fa ja dos mesos que
se’n va parlar en aquest mateix sentit en una sessió plenària.
Li respon el sr. alcalde dient que l’empresa adjudicatària de les obres, que les
havia de emprendre un altre cop el mes de setembre, no ho farà ja que, pel que
ha sabut, es troba en una situació econòmica complicada. Sembla ser que serà
l’empresa Rubau qui assumirà la continuació de les mateixes.
Demana el sr. Domènech si pensen il·luminar les obres ja que es un veritable
desastre com les tenen senyalitzades amb el perill que això suposa. Li contesta
el sr. alcalde que se’n ocuparà quan hi hagi la nova empresa.
10.5 Intervé el sr. Ramon Boix per suggerir que es senyalitzi adequadament i
de manera entenedora el recorregut que han de fer els vehicles pel mig del
poble quan està tallat el carrer Major a l’alçada de Can Laporta. Comenta que
està molt malament i que a tota hora es veuen vehicles, sobretot francesos,
donant voltes i perduts cercant la sortida cap a França.
10.6 Pregunta el sr. Boix si recentment l’ajuntament ha obligat a algun veí a
canviar el número que té el seu habitatge al vialer municipal. Li demana el sr.
alcalde a quin habitatge o veí s’està referint. Li contesta que a una casa del C/
Albera. Li respon l’alcalde que no, que creu que no.
10.7 Pregunta el sr. Domènech si se sap alguna cosa del procediment
contenciós que hi ha obert en relació a la barraca del sr. Canyada al Salt del

Fitó. Li respon el sr. alcalde que precisament ahir va tenir lloc l’acte del judici i
que, lògicament encara no hi ha sentència.
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21,55 h., de
tot el que com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

