ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 30 D’OCTUBRE DE 2008.

A la vila de la Jonquera, a trenta d’octubre 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. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETARI ACCIDENTAL: el Tècnic d’Administració General de
la Corporació, en Josep Maria Soler Basco.
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
25 de setembre de 2008, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser
aprovada per unanimitat.

2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN RELACIÓ A
LES ORDENANCES FISCALS 2009.
Es dona lectura a la moció que presenta al ple el grup municipal d’ERC, la qual
textualment diu així :
“Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament de La
Jonquera sobre la necessitat de congelar les taxes i ordenances fiscals per
l’any 2009.Degut a l’alerta generada per part de les administracions i organismes
econòmics amb motiu de la crisi econòmica que repercuteix negativament a les
economies dels ciutadans i ciutadanes, i considerant que es deu estar
treballant en la confecció de la fixació de les taxes i ordenances fiscals de l’any
2009 per tal de confeccionar el pressupost de l’any vinent.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de La Jonquera l’adopció del següent acord:

Que no s’apugin les taxes i les ordenances fiscals de l’any 2009.”
Pren la paraula el Sr. Jaume Ricart per dir tal i com ja es va comentar en la
comissió informativa que el seu grup creu que per a l’any vinent no serà
suficient el seguiment del pla de sanejament financer aprovat en el darrer ple
municipal ja que la crisi econòmica esdevindrà més important l’any 2009, per la
qual cosa el seu grup proposa la congelació de les taxes i impostos municipals
del proper exercici.
Així mateix, diu que s’hauria d’haver adoptat un pla de mesures per intentar
minimitzar els costos i les despeses què ha de fer front l’ajuntament.
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que l’equip de govern votarà
en contra de la proposta formulada pel grup d’ERC en relació a la congelació
de les taxes i ordenances fiscals, per entendre que és una proposta política que
es practica pel fet d’estar a l’oposició. Comenta que precisament l’any 2009, hi
haurà una disminució clara de la recaptació de l’ICIO així com de les
participacions econòmiques de l’ajuntament en el Fons de cooperació de l’Estat
i de la Generalitat, però que en tot cas caldrà mantenir els increments salarials
del personal municipal i els increments dels costos de les empreses
concessionàries dels serveis públics municipals, de la taxa de l’abocador
comarcal, etc. Així mateix, diu que també caldrà mantenir les despeses
destinades al servei de les persones, com són Can Laporta, biblioteca, escola
de música, entitats culturals, llar d’infants, subvencions de llibres, etc. i que una
congelació de les taxes municipals no permetria continuar prestant amb la
mateixa eficàcia tots aquests serveis. Finalitza la seva intervenció dient que
altres ajuntaments de la demarcació governats per ERC també han decidit
pujar els impostos i les taxes municipals de cares a l’any vinent.
Pren la paraula novament el Sr. Ricart per negar que es tracti d’una mesura
política, sinó que en tot cas es tracta d’una mesura realista amb l’actual
moment de crisi i amb un previsible augment de l’atur. Afirma que seria bo
reduir a la meitat aquest augment proposat del 5%, augment lineal que es ve
practicant en els darrers 4 ó 5 anys, ja sigui en temps de bonança o de crisi
com el present.
El Sr. Alcalde contesta que les mesures per pal·liar la crisi s’ha de prendre en
tot en l’el·laboració del pressupost de l’ajuntament per a l’any 2009, afirmant
que segurament caldrà reduir en un 5 ó 10% les despeses de moltes
regidories, congelar els sous dels regidors i de les assignacions als grups
municipals.
Posteriorment pren la paraula el Sr. Botana per dir que en un moment de crisi
com l’actual, també es podrien congelar els sous del personal, com ja ha
passat en alguns anys anteriors, o pujar-los el 2% que normalment preveu la
llei de pressupostos de l’Estat.

Sense que es formulin més intervencions, es sotmet la moció a votació essent
el resultat de la mateixa:
A favor:
4, del regidors d’ERC Sr. Ricart, Sr. Boix i Sra. Collell i del Partit
Popular, Sr. Botana.
En contra: 6, dels regidors de CiU i dels PSC.
Abstencions: cap
La proposta fou desestimada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’ANY 2009.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, que textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de
modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents
Ordenances reguladores dels impostos locals i de les taxes per prestació de
serveis.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen, pel que fa a les quotes tributàries:
Ordenança Fiscal núm. 4 sobre l’impost de béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 5 sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 6 sobre impost de construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança Fiscal núm. .7, reguladora de l’Impost sobre increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa sobre llicències d’autotaxis i
demés vehicles de lloguer.
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa sobre llicències urbanístiques.
Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa sobre llicències d’obertura
d’establiments.
Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres locals.
Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa sobre el clavegueram.
Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o mal estacionats a la via pública.
Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic
indústries al carrer, ambulants i rodatges cinematogràfics.
Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament
especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcaments, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives, piscina municipal i altres equipaments esportius
anàlegs.
Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del servei municipal de la llar d’infants.
Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per a la prestació del servei
d’estacionament als aparcaments municipals.
Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escola de música municipal.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP, als efectes de
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que estimin
oportunes, senyalant que, de no presentar-se’n, els acords adoptats restaran
definitivament aprovat sense adopció de nou acord.
Tercer.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
de modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, un
cop s’hagin provat definitivament, tal i com preveu l’art. e del Decret 94/1995,
de 21 de febrer.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de les modificacions que es proposa per a
cadascun dels tributs, tal i com ja va fer a la sessió de la comissió informativa
celebrada prèvia a la present sessió. Indica que s’ha fet un augment general
del 5%, excepte la taxa d’escombraries que puja un 6% bàsicament fruït de
l’augment de la taxa de l’abocador i la redefinició de l’apartat corresponent a

locals comercial no alimentaris, que en principi suposarà una reducció de les
quotes.
Demana si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Pren la paraula el Sr. Ricart per dir que tal i com ja s’ha apuntat en el punt
anterior de la sessió, el grup d’ERC no veu bé un augment del 5% de les taxes i
impostos i que ells proposen la congelació.
En aquest moment s’incorpora a la sessió plenària el regidor d’ERC, Sr. Jaume
Domènech.
Pren la paraula el regidor d’ERC, Sr. Ramon Boix per dir que l’any 2007 i pel
que respecta a la taxa d’escombraries va haver-hi un superàvit d’uns 90.000 € i
que a finals d’any es veurà quin serà el resultat del 2008. D’altra banda, diu que
en les ordenances es preveuen reduccions a determinats col·lectius que
repercuteixen a la resta d’usuaris i que no se’n fa càrrec l’ajuntament. Respecta
que es practiquin les bonificacions però no tal i com s’està fent fins ara.
Pel que respecta a la taxa d’escombraries, diu que seria bo ser més exigents
amb l’empresa concessionària del servei, ja que si s’ha de respectar l’augment
del preu previst en el contracte, també s’ha de exigir a la mateixa el compliment
estricte de totes les clàusules pactades (neteja viària, recollida, etc.).
Respecte a l’augment de la taxa de l’abocador, diu que caldria minimitzar el
volum de residus que es generen i fomentar la recollida selectiva, col·locant
més contenidors de selectiva a tot el llarg del poble, ja que els actuals són
insuficients.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el tema de la recollida selectiva és
complicat ja que la gestió la fa el Consell Comarcal. En relació a aquest tema
diu que l’ajuntament ja es fa càrrec de la recollida selectiva del cartró i que la
millora ha estat molt important però que el tema de la recollida del plàstic i el
vidre es competència del Consell Comarcal i que pot ser seria recomanable
instar-los per a que en col·loquessin més. En el mateix sentit s’expressa el Sr.
Boix, instant l’ajuntament per tal que pressioni més al Consell en aquest tema.
Sense que es formulin més intervencions, es sotmet la proposta a votació
essent el resultat de la mateixa:
A favor:
6, dels regidors de CiU i del PSC.
En contra: 5, dels regidors d’ERC i del PP.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’ACOLLIDA.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, la qual textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.-

Des de l’any 2006 l’ajuntament de La Jonquera ha signat diversos convenis
amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, entre ells, el pla territorial de
Ciutadania i Immigració, a fi de desenvolupar accions al municipi encaminades
a l’acollida, la igualtat i l’acomodació de la població d’origen immigrant resident
a la població.
Fruït d’aquesta col·laboració, l’any passat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i l’Ajuntament de La Jonquera van promoure l’elaboració d’una proposta de Pla
Local d’Acollida que te com a principals punts:
- proporcionar a les persones nouvingudes una major autonomia,
- ajudar-les en el seu procés d’inserció social,
- garantir l’accés normalitzat als serveis públics, principalment en el
moment de la seva arribada al municipi.
Vist el Pla Local d’Acollida redactat pel Gabinet d’Estudis Socials amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la Jonquera i amb el suport del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Per tot això per la present es proposa al Ple Municipal, a instància de la
regidoria de Benestar i Família, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Local d’Acollida de la Jonquera any 2008.
Segon.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcalde.”
L’Alcalde demana si algun regidor vol prendre la paraula.
Intervé el Sr. Domènech per dir el grup d’ERC està d’acord amb els principis
generals del pla, que són un compendi de bones intencions però que
s’abstindran ja que enlloc es parla del cost que la implantació del pla pot
suposar per a l’ajuntament. Afegeix que moltes de les actuacions que si
contemplen no depenen de l’ajuntament i retreu el fet que es prevegin
discriminacions positives a col·lectius d’immigrants quan en casos com l’accés
a un habitatge, els problemes són els mateixos per a molta gent, ja siguin
immigrants o no.
Pren la paraula la Sra. Sònia Martínez per dir que el pla és un full de ruta i que
és important aprovar-lo ja que és un bon punt de partida en aquesta qüestió.
Així mateix, diu que pel que respecta als costos, actualment s’està a l’espera
de rebre una subvenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per fer front a
les despeses de contractació d’un tècnic de polítiques migratòries.
El Sr. Domènech li respon que aquests costos de contractació de tècnics es
podrien destinar a ajuts directes a les persones que ho necessitin i que es
troben en situació de dificultat en quan a la seva integració.
Sense que es formulin més intervencions, es sotmet la proposta a votació
essent el resultat de la mateixa:
A favor:
6, dels regidors de CiU i del PSC.
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors d’ERC i del PP.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN NOU TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM QUE RECULLI LES
ESMENES INDICADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE
L’HABITATGE.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, la qual textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.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, va ser publicat en el DOGC núm. 4364 del dia 15 d’abril de
2005.
Fruït de la necessitat de realitzar diversos canvis i ajustos al POUM vigent,
considerats necessaris i convenients per als interessos públics i privats
concurrents, per acord del Ple Municipal del dia 27 de desembre de 2007 es va
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2 del POUM.
Sotmès l’expedient a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP núm.
16, del dia 23 de gener de 2008, es va presentar una al·legació al text aprovat
inicialment.
Per acord del Ple Municipal del dia 24 d’abril de 2008 es va estimar l’al·legació
presentada pel Sr. Henri Verdaguer Iglesias i s’aprovà provisionalment la
modificació puntual núm. 2 del POUM.
Per acord del Ple Municipal del dia 29 de maig de 2008 es va verificar el text
refós de la Modificació Puntual núm. 2 del POUM.
Remès l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva, en data 23 de juliol d’enguany (RE 2614/08) la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge va remetre informe al respecte, amb les
determinacions qui s’hi indiquen i que consten a l’expedient.
Vista la nova proposta de Modificació Puntual núm. 2 del POUM elaborada pels
serveis tècnics municipals i que recull les determinacions requerides per la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
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 23, 90, 91 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tot això per la present proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el nou el text refós de la Modificació Puntual núm. 2 del
POUM municipal, promoguda per l’Ajuntament de La Jonquera i que recull les
determinacions introduïdes per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
Segon.- Remetre l’expedient de modificació puntual núm. 2 del POUM de La
Jonquera a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per tal que previs els
tràmits oportuns, procedeixi a l’aprovació definitiva de la mateixa.
Tercer.- Notificar els presents acords a tots els interessats en el procediment.

No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’AlcaldePresident.”
El Sr. Alcalde exposa els trets bàsics de la proposta i comenta que s’han recollit
les determinacions que ha prescrit la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge. Requerit a l’efecte, intervé el que subscriu per a dir que amb la
nova proposta s’ha procedit a determinar exactament la localització de la zona
destinada a habitatge públic en el polígon de Can Laporta, així com a incloure
una memòria social per donar compliment al previst a la llei d’urbanisme en
relació als planejament urbanístics aprovats amb anterioritat a la seva entrada
en vigor.
Sense que cap regidor demanés la paraula el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE
L’ALT EMPORDÀ SOBRE LA PROSTITUCIÓ A LES CARRETERES DE LA
COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, la qual textualment diu així:
PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA
MOCIÓ sobre la prostitució a les carreteres de la Comarca de l’Alt Empordà.
Fets
ATÈS que el Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 2 d’abril de 2005, va
aprovar per unanimitat una moció en relació amb la prostitució a les carreteres
de la comarca de l’Alt Empordà.
ATÈS que el text de la moció, del qual s’adjunta una còpia autenticada per la
Secretaria General del Consell Comarcal, va ser llavors notificat als Grups
polítics catalans PSC, CIU, ERC, PP i ICV amb representació al Congrés dels
Diputats, sense haver-se obtingut cap resposta.
ATÈS que en el Consell d’Alcaldes, que va tenir lloc al municipi de Roses el
proppassat dia 8 de juliol de 2008, es posà de manifest de bell nou el tema de
la prostitució a la xarxa viària de l’Alt Empordà, amb una proliferació de dones
joves a la carretera que creix cada vegada més, la qual cosa denota una
situació gens controlada.
ATÈS que la prostitució a la carretera preocupa els alcaldes de tots els
municipis de l’Alt Empordà, pel seu increment i pel problema social i sanitari
que comporta, tant per a les persones que l’exerceixen com pels seus clients.
ATÈS que es considera depriment la imatge que es dóna a l’entrada de
Catalunya. El cert és que, en el tema de la prostitució, no es creu que s’hagi fet
el suficient per eradicar-la.
ATÈS que, a part de la qüestió de mala imatge, també es recorda que aquestes
persones suposen un perill, perquè alguns conductors frenen de cop per mirarles o per entrar als vorals on estan aturades, amb el risc que això comporta per
a la resta de cotxes en circulació.

ATÈS que els municipis afectats poca cosa poden fer contra aquesta situació
perquè és competència de la Generalitat en matèria policial i de l’Estat en
matèria legislativa. Precisament, a l’Alt Empordà és una de les comarques on
més prostitutes hi ha parades als vorals.
ATÈS que resulta del tot convenient que el Govern de l’Estat prohibeixi la
prostitució de carretera, carrer, polígon o camins –molt en alça darrerament i,
en especial, a la comarca de l’Alt Empordà–, mesura que contribuiria en bona
part a eliminar o reduir el proxenetisme.
ATÈS que valorem molt positivament l’acció policial, especialment la dels
Mossos d’Esquadra en la seva lluita i pressió sobre aquesta realitat de les
nostres carreteres, però que resulta moltes vegades infructuosa degut a la
manca de legislació penal que doni suport a les seves actuacions.
MOCIÓ
Per tant, aquesta Presidència es complau en proposar al Ple Municipal
l’aprovació de la següent moció:
Primer.- Instar novament al Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari
Popular en el Congrés, Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) i Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per
Catalunya Verds, tots ells amb representació al Congrés dels Diputats, que
emprenguin les actuacions necessàries i que adoptin totes les mesures al seu
abast encaminades a prohibir la prostitució lliure de carretera, carrer, polígons
industrials o camins –molt en alça darrerament i, en especial, a la comarca de
l’Alt Empordà–, amb la finalitat d’eliminar o reduir el proxenetisme i,
especialment, que impulsin les iniciatives legislatives escaients per modificar la
redacció del Codi Penal en aquest sentit.
Segon.- Sol·licitar del Govern de Catalunya, a través del Departament de la
Presidència, que emprengui totes les accions necessàries per intensificar la
lluita contra les xarxes de prostitució il·legal.
Tercer.- Traslladar aquesta moció als Directors dels Gabinets dels Portaveus
dels Grups Parlamentaris abans esmentats.
Quart.- Donar-ne també coneixement als Departaments de la Presidència, de
Justícia, de Governació i Administracions Públiques, i d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, així com també a la
Delegació Territorial del Govern a Girona i als Ajuntaments de la comarca de
l’Alt Empordà als efectes adients.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú.”
El Sr. Alcalde comenta la proposta i diu que properament es constituirà una
comissió política amb presència de tots els grups polítics amb representació a
la comarca, que s’encarregarà de negociar directament amb els grups del
congrés dels diputats per incidir en temes de modificacions del codi penal o
decrets de prohibició de la prostitució a la carretera, etc.
Intervé el Sr. Botana per dir que el que s’hauria de fer a nivell general és
modificar el Codi Penal actual, atès que la prostitució com a tal a l’estat no està
prohibida. Afegeix que no creu que per via de decret es pugui solucionar la

problemàtica ja que el codi penal te rang de llei orgànica i cal respectar el
principi de jerarquia normativa.
Seguidament pren la paraula el Sr. Boix per dir abans d’aprovar i enviar la
proposta, caldria introduir-hi algunes modificacions i/o rectificacions. Debatuda
la qüestió s’acordà per unanimitat aprovar el text de la moció, que es transcriu
a continuació, amb les modificacions pertinents comentades en la sessió
plenària i que constaran en un document nou que es farà arribar al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, prèvia verificació per tots els grups polítics
municipals.
“MOCIÓ sobre la prostitució a les carreteres de la Comarca de l’Alt
Empordà.
Fets
ATÈS que el Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 2 d’abril de 2005, va
aprovar per unanimitat una moció en relació amb la prostitució a les carreteres
de la comarca de l’Alt Empordà.
ATÈS que el text de la moció, del qual s’adjunta una còpia autenticada per la
Secretaria General del Consell Comarcal, va ser llavors notificat als Grups
polítics catalans PSC, CIU, ERC, PP i ICV amb representació al Congrés dels
Diputats, sense haver-se obtingut cap resposta.
ATÈS que en el Consell d’Alcaldes, que va tenir lloc al municipi de Roses el
proppassat dia 8 de juliol de 2008, es posà de manifest de bell nou el tema de
la prostitució a la xarxa viària de l’Alt Empordà, amb una proliferació de dones a
la carretera que creix cada vegada més, la qual cosa denota una situació gens
controlada.
ATÈS que la prostitució a la carretera preocupa els alcaldes de tots els
municipis de l’Alt Empordà, pel seu increment i pel problema social i sanitari
que comporta, tant per les persones que l’exerceixen com pels seus clients.
ATÈS que es considera depriment la imatge que es dóna a l’entrada de
Catalunya, quan es prové de la Catalunya Nord.. El cert és que, en el tema de
la prostitució, no es creu que s’hagi fet el suficient per eradicar-la.
ATÈS que, a part de la qüestió de mala imatge, també es recorda que aquestes
persones suposen un perill, perquè alguns conductors frenen de cop per mirarles o per entrar als vorals on estan aturades, amb el risc que això comporta per
a la resta de cotxes en circulació.
ATÈS que els municipis afectats poca cosa poden fer contra aquesta situació
perquè és competència de la Generalitat en matèria policial i de l’Estat en
matèria legislativa. Precisament, a l’Alt Empordà és una de les comarques on
més prostitutes hi ha parades als vorals.
ATÈS que resulta del tot convenient que el Govern de l’Estat prohibeixi la
prostitució de carretera, carrer, polígon o camins –molt en alça darrerament i,
en especial, a la comarca de l’Alt Empordà–, mesura que contribuiria en bona
part a eliminar o reduir el proxenetisme.
ATÈS que valorem molt positivament l’acció policial, especialment la dels
Mossos d’Esquadra en la seva lluita i pressió sobre aquesta realitat de les

nostres carreteres, però que resulta moltes vegades infructuosa degut a la
manca de legislació penal que doni suport a les seves actuacions.
MOCIÓ
Per tant, aquesta Presidència es complau en proposar al Ple Municipal
l’aprovació de la següent moció:
Primer.- Instar novament al Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari
Popular en el Congrés, Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) i Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per
Catalunya Verds, tots ells amb representació al Congrés dels Diputats, que
emprenguin les actuacions necessàries i que adoptin totes les mesures al seu
abast encaminades a prohibir la prostitució lliure de carretera, carrer, polígons
industrials o camins –molt en alça darrerament i, en especial, a la comarca de
l’Alt Empordà–, amb la finalitat d’eliminar o reduir el proxenetisme i,
especialment, que impulsin les iniciatives legislatives escaients per modificar la
redacció del Codi Penal en aquest sentit.
Segon.- Sol·licitar del Govern de Catalunya, a través del Departament de la
Presidència, que emprengui totes les accions necessàries per intensificar la
lluita contra les xarxes de prostitució.
Tercer.- Traslladar aquesta moció als Directors dels Gabinets dels Portaveus
dels Grups Parlamentaris abans esmentats.
Quart.- Donar-ne també coneixement als Departaments de la Presidència, de
Justícia, de Governació i Administracions Públiques, i d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, així com també a la
Delegació Territorial del Govern a Girona i als Ajuntaments de la comarca de
l’Alt Empordà als efectes adients.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú.”

7.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT AL FUTUR
CONSORCI DEL MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI DE LA JONQUERA.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, la qual textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.Vist el que preveu l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels ens locals, segons el qual es competència del Ple Municipal,
el nomenament de representants de la Corporació a òrgans col·legiats dels
quals formi part.
Com sigui que durant el proper mes de novembre es procedirà a la constitució
del Consorci del Museu Memorial de l’Exili, del qual aquest ajuntament en
formarà part, cal determinar els regidors de l’Ajuntament que representaran a
aquest en el dit consorci públic.
En base al que s’ha exposat, aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar als regidors i regidores que seguidament s’indiquen,
representants de l’Ajuntament de La Jonquera als òrgans que s’expressen:

Consorci del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera:
President: Jordi Cabezas Llobet (CiU)
Vocals:
Sònia Martínez Juli (CiU)
Un regidor del grup municipal d’ERC
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcalde.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde per comentar la proposta i per dir que els estatuts
del futur consorci preveuen la presència de 3 membres de l’ajuntament en la
junta de govern del consorci. En aquest sentit diu que s’ha cregut oportú que
l’elecció es fes d’acord amb la representació dels diferents grups municipals al
consistori.
Intervé el portaveu del grup d’ERC, Sr. Domènech per dir que el seu grup
proposa al regidor Sr. Ramon Boix Viarnés. Així mateix, però, ofereix al
representant del PP, Sr. Botana, si aquest ho desitja, participar com a membre
del consorci establint-se en aquest sentit una rotació dels dos vocals elegits.
Pren la paraula el Sr. Botana, per agrair la invitació i per dir que està conforme
amb la proposta inicial presentada per l’Alcaldia.
Sense que es formulessin més intervencions el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.Comenta el senyor alcalde que té una proposta a presentar per via d’urgència
indicant que es tracta d’aprovar un manifest contra el canvi climàtic. Declarada
prèviament la urgència de la mateixa per unanimitat, es passa a l’estudi i
votació de la mateixa.
Es dona lectura a la proposta, la qual textualment diu així:
“MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
ATÈS que el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
promogut per les Nacions Unides ha confirmat que el canvi climàtic és una
realitat i que les activitats humanes en són responsables en gran part;
ATÈS que la UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet de mesures
«Energia per a un món que canvia», amb el qual es comprometia de manera
unilateral a reduir les emissions de CO un 20 % abans de 2020, com a resultat
d’un augment del 20 % de l’eficiència energètica i una quota del 20 % de fonts
d’energia renovables en el mix energètic;
ATÈS que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar
les forces locals i supramunicipals, ja que la governança multinivell és un
instrument eficient per potenciar l’eficàcia de les mesures que s’han d’adoptar
contra el canvi climàtic, i per tant promou la participació de les regions;
ATÈS que coneixem l’existència dels Compromisos d’Aalborg i dels processos
de l’Agenda 21 Local per a un desenvolupament sostenible;

ATÈS que reconeixem que els governs locals i supramunicipals comparteixen
amb els governs nacionals la responsabilitat de combatre l’escalfament global i
s’hi han de comprometre, amb independència que també ho facin les altres
parts implicades;
ATÈS que els pobles i ciutats són responsables directes o indirectes (a través
dels productes i serveis utilitzats pels seus habitants) de més de la meitat de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la utilització d’energia
relacionada amb l’activitat humana;
ATÈS que el compromís de la UE de reduir les emissions només podrà assolirse si els grups d’interès locals, els ciutadans i les seves agrupacions el
comparteixen;
ATÈS que els governs locals i supramunicipals, en constituir la unitat
administrativa més propera al ciutadà, hem de prendre la iniciativa i donar
exemple;
ATÈS que moltes de les mesures necessàries per afrontar el canvi climàtic,
relacionades amb la demanda energètica i les fonts d’energia renovables,
entren en l’àmbit de les competències dels governs locals o bé no podrien durse a terme sense el suport polític dels governs locals;
ATÈS que les mesures descentralitzades eficaces en l’àmbit local poden ajudar
els estats membres de la UE a complir els compromisos de reducció de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle;
ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan reduint els
contaminants que provoquen l’escalfament global mitjançant programes
d’eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat urbana sostenible, i el foment de
les fonts d’energia renovables;
ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan mitigant el
canvi climàtic mitjançant programes de gestió de residus, incloent-hi el
reciclatge i el foment de la biodiversitat i connectivitat ecològica;
NOSALTRES, ELS/LES
COMPROMETEM A:

REPRESENTANTS

DELS

MUNICIPIS,

ENS

Col·laborar amb la Unió Europea a aconseguir superar els objectius
establerts per la UE per a 2020, reduint les emissions de CO als nostres
territoris respectius com a mínim el 20 %.
Treballar per preparar un inventari de les emissions que pugui servir com a
fonament per prioritzar accions contra el canvi climàtic.
Adaptar les estructures dels pobles i ciutats, incloent-hi l’assignació de
recursos suficients, per emprendre les mesures necessàries.
Sensibilitzar la societat civil dels nostres municipis perquè es mobilitzin i
participin a afrontar conjuntament el canvi climàtic.
Compartir les experiències i resultats amb altres ens locals.
Difondre el missatge del manifest als fòrums adequats i, concretament,
animar d’altres ens locals a afegir-s’hi.
Prioritzar aquelles accions derivades dels programes d’Agenda 21 Local que
tinguin com a objectiu reduir el canvi climàtic.

NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, DONEM
SUPORT A:
La decisió de la Comissió Europea d’implementar i finançar amb el seu
pressupost una estructura de suport tècnic i promocional, en la qual
s’inclogui la implementació d’instruments d’avaluació i supervisió, mecanismes
per facilitar la compartició de saber fer entre territoris, i instruments per facilitar
la duplicació i multiplicació de mesures eficaces, la coordinació entre municipis i
l’intercanvi d’experiències.
NOSALTRES,
ELS/LES
REPRESENTANTS
DELS
MUNICIPIS,
SOL·LICITEM:
Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i autonòmiques
estableixin programes de cooperació, estructures de suport coherents i
finançament suficient que ajudin els signataris a portar a terme les accions de
lluita contra el canvi climàtic.
Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i autonòmiques
donin suport a la implementació de les accions contra el canvi climàtic de
manera coherent amb els principis, normes i modalitats ja acordats, i els que
les parts puguin acordar per al futur a escala mundial, en particular dins de la
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC). La
nostra implicació activa en la reducció d’emissions de CO 2 també podria tenir
com a resultat un objectiu global més ambiciós.
NOSALTRES,
ELS/LES
REPRESENTANTS
DELS
MUNICIPIS,
ENCORATGEM ELS ALTRES GOVERNS LOCALS I SUPRAMUNICIPALS A
ADHERIR-SE AL MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC I ANIMEM ELS ALTRES GRUPS D’INTERÈS
RELLEVANTS A FORMALITZAR LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL PACTE. La
Jonquera, 26 de setembre de 2008.”
El Sr. Alcalde comenta la proposta i pregunta si es vol fer alguna intervenció.
Pren la paraula el Sr. Domènech, portaveu del grup d’ERC, per dir que el
manifest és una declaració de bones intencions però que en tot cas i donaran
suport.
Sotmesa la proposta a votació, la mateixa es aprovada per unanimitat.

Abans d’entrar en el punt de precs i preguntes, el Sr. Alcalde vol comentar dos
temes que ja es van apuntar durant la comissió informativa.
En relació al tema dels parcs eòlics, el Sr. Alcalde diu que davant la proposta
de celebrar una reunió monogràfica sobre el tema que va formular el Sr.
Domènech durant la comissió informativa, el Sr. Alcalde diu que aquesta reunió
es podria celebrar en un termini de 8 ó 10 dies per tal de treure’n una proposta
conjunta a nivell municipal.
Així mateix, comenta en primer lloc els tràmits efectuats fins a la data per
l’ajuntament en relació al pla especial de parcs eòlics, així com les reunions

mantingudes darrerament amb el Departament de Medi Ambient i amb la
Comissió Territorial d’Urbanisme, els quals són partidaris d’ampliar les zones
compatibles amb la instal·lació per fer-lo compatible amb el Mapa Eòlic de
Catalunya. En segon lloc, diu que s’ha parlat amb l’advocat que defensa
l’ajuntament en un recurs presentat per Windmaster Spain SL, segons el qual
molt possiblement el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·larà
l’article 203 POUM, i per tant traurà les competències a l’ajuntament de la
Jonquera per regular la instal·lació de parcs eòlics al municipi.
Davant aquesta situació, continuà dient el Sr. Alcalde, i a l’espera de reunió
esmentada amb els regidors dels grups de la oposició, la proposta serà l’ha
d’abandonar la tramitació d’un pla especial i adaptar-nos al previst en el Mapa
Eòlic de Catalunya. En aquest sentit, afirma que aquest equip de govern no
està disposat a haver de fer front a possibles indemnitzacions, denúncies, etc.
Finalment, diu que en tot cas haurien de ser els partits que donen suport al
govern de la Generalitat els que haurien d’influir per tal que aquestes situacions
no es produeixin.
Pel que respecta al segon tema, el Sr. Alcalde diu que la pedrera que s’ha de
situar al Mas Brugat ja disposa de l’autorització favorable de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, havent-se desestimat per dit organisme totes
les al·legacions presentades al respecte.
Així mateix, diu que el projecte disposa de tots els informes favorables i que en
cas que el promotor sol·liciti la llicència municipal, l’ajuntament haurà de fer
complir la llei i atorgar-la, ja que no està disposat a que es presentin demandes
judicials, etc. En aquest sentit diu que tant l’equip de govern com les entitats
socials del municipi tenen una sensibilitat mediambiental diferent a la que han
demostrat tenir tant el Departament de Medi Ambient com el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, però que cal acceptar els informes que
han emès.
En relació a aquest darrer punt, pren la paraula breument el Sr. Ramon Boix
per dir que potser caldria preveure una taxa a pedreres i parcs eòlics que
s’instal·lin al municipi. Debatuda la qüestió, s’acordà que aquesta proposta serà
objecte d’estudi pels serveis tècnics i jurídics municipals.

9.- PRECS I PREGUNTES
9.1.- Pren la paraula el Sr. Domènech per dir que caldria dignificar el monument
als exiliats que hi ha el barri del Portús, ja que amb la tanca actualment
instal·lada no queda prou protegit, alhora que queda força amagat a la vista. El
Sr. Alcalde li contesta que ja en el moment d’instal·lar el monument es va
detectar que quedava molt baix i que pot ser caldria instal·lar-hi un petit
pedestal. Debatuda la qüestió, s’acordà que es parlaria amb l’associació FREE
per tal de trobar-hi una solució.

9.2.- El Sr. Domènech pregunta si ja ha recaigut sentència en relació a la
construcció situada al Salt del Fitó. El Sr. Alcalde li respon que encara no hi ha
sentència sobre aquesta qüestió.
9.3.- El Sr. Domènech pregunta si hi ha possibilitat de demanar que es retirin
les casetes de control de la duana que encara estan instal·lades a la Jonquera i
al Portús. En aquest sentit, diu que en altres llocs, com per exemple a la
frontera d’Irún, les casetes ja no hi són. El Sr. Alcalde cedeix la paraula al
regidor Sr. Botana el qual indica que d’acord amb el previst en el Tractat de
Schengen amb caràcter general les instal·lacions s’han de mantenir per temes
de terrorisme, però que en tot cas farà la consulta pertinent en relació al tema
de les casetes situades al mig de la calçada que encara existeixen als punts
fronterers de la Jonquera i el Portús.
9.4.- El Sr. Domènech pregunta en relació al semàfor instal·lat a la zona de la
frontera si l’ajuntament realment ha signat un contracte de manteniment tal i
com indica l’acord de la junta de govern local del dia 26 de setembre
d’enguany. El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’un error de l’acta i que ja
s’ha esmenat. Informa que el que realment paga l’ajuntament és el consum
d’electricitat (comptador) a Fecsa-Endesa.
9.5.- El Sr. Domènech pregunta per la manca d’il·luminació de la carretera N-II.
El Sr. Alcalde li respon que la il·luminació no estarà llesta fins que no s’acabin
definitivament les obres del projecte iniciat.
9.6.- El Sr. Domènech pregunta quan es procedirà a la creació del consorci del
Museu Memorial de l’Exili, així com amb quin finançament comptarà. El Sr.
Alcalde li respon que el proper dia 5 de novembre es reunirà la junta
constitutiva del consorci del Museu Memorial de l’Exili i es procedirà a la
creació del dit ens. Així mateix, l’informa de la participació econòmica dels
diferents organismes que formen part del Consorci.
9.7.- El Sr. Domènech pregunta si quan un regidor de l’oposició vol parlar amb
el Sr. Alcalde, hi ha instruccions per no deixar-lo pujar a la primera planta fins
que no se l’anunciï. El Sr. Alcalde li respon que no hi cap instrucció en aquest
sentit i que en tot cas es parlarà amb el personal de l’ajuntament per esbrinar
que ha pogut passar.
9.8.- El Sr. Domènech pregunta si s’ha denunciat l’agressió que van patir uns
agents de la policia local. En aquest sentit diu que potser aquesta agressió es
podia haver evitat si s’hagués actuat amb més diligència. Apunta que es
possible que el protocol d’actuació no funcionés i que calia haver sol·licitat
reforços abans. Per aquest motiu fa un prec demanant que s’actuï amb més
precaució en futures actuacions policials.
9.9.- El Sr. Domènech diu que s’ha publicat al BOP de Girona l’aprovació
definitiva del Projecte dels Porxos de Can Laporta. Per aquest motiu pregunta

si es tracta d’una nova actuació a fer en un futur al dit equipament. Requerit a
l’efecte, pren la paraula el secretari que subscriu per dir que aquesta publicació
obeeix a una formalitat de publicació de la modificació definitiva del projecte
dels Porxos de Can Laporta a fi i efecte de poder tancar l’expedient
administratiu corresponent, però que no es tracta d’unes noves obres.
9.10.- El Sr. Domènech pregunta quants trofeigs i samarretes es varen donar
durant la Festa de l’Esport, ja que segons ha pogut saber diu que se’n varen fer
massa. En aquest sentit pregunta quin cost ha tingut tota aquesta despesa.
Pren la paraula el regidor d’Esports, Sr. Aznar, per dir que es va donar un
trofeu i una samarreta a totes les persones que varen participar en la festa de
l’esport i que el seu cost ha estat zero ja que s’ha pagat amb els patrocinadors
que hi sortien impresos.
El Sr. Domènech li contesta que aquest tipus d’actuacions no li pertoquen a
una entitat com és l’ajuntament ja que suposa entrar en competència amb les
altres entitats esportives del municipi que també busquen patrocinadors.
Torna a prendre la paraula el Sr. Aznar per dir que el patrocini es va fer per
adquirir un material que es donava als participants i no als clubs. Així mateix,
indica que amb el patrocini es va buscar una via de finançament per tal que
l’ajuntament no hagués d’aportar diners.
9.11.- El Sr. Domènech diu, en relació al punt anterior i a les activitats culturals i
esportives que es fan al municipi, que l’ajuntament vol organitzar-ho
absolutament tot i que pot ser caldria que només es cenyís a fer coses
bàsiques que no fan les entitats privades però no les relatives a l’oci. En aquest
sentit es pregunta si es tasca de l’ajuntament organitzar cursos diversos i posa
d’exemple el curs d’spinning. Finalment indica que no es fa res des de
l’ajuntament per potenciar les entitats del poble, sense les quals es perd un
instrument de cohesió i d’integració, que cada vegada estan pitjor i que s’han
transformat en meres organitzadores d’activitats.
El Sr. Alcalde li contesta que en aquest tema sempre hi ha polèmica, ja que si
l’ajuntament no fes res al respecte, també es criticaria.
Els regidors Sra. Martínez i Sr. Aznar li repliquen al Sr. Domènech que si no ho
fes l’ajuntament, no ho faria ningú ja que s’ha detectat des de fa temps que en
general no hi ha cap voluntat de participació en les actuacions que es porten a
terme.
9.12.- El Sr. Domènech pregunta si es cert que es cobren 100 € per l’emissió
d’un certificat urbanístic. El Sr. Alcalde li respon que es possible i que en tot cas
es cobra el que està previst a l’ordenança fiscal corresponent.
9.13.- El Sr. Domènech pregunta si s’executarà la fiança a l’empresa que va fer
les obres d’urbanització del sector del Roc de Miradones. El Sr. Alcalde li
respon que l’empresa s’ha compromès a refer les voreres i que de moment no
s’executarà la fiança.

9.14.- Finalment el Sr. Domènech formula un prec a l’equip de govern
municipal, en el sentit que es faciliti als grups de l’oposició l’esborrany de
pressupost per a l’any vinent amb un mínim de deu dies d’antelació al ple de
desembre, a fi de poder-lo estudiar.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22,15 h., de
tot el que com a secretari acctal., en dono fe.

L’alcalde,

El secretari acctal.,

