ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 18 DE DESEMBRE DE 2008.

A la vila de la Jonquera, a 18 de desembre 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
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
30 d’octubre de 2008, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser aprovada
per unanimitat.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
2009, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Finalitzats els treballs de confecció del pressupost municipal corresponent a
l’exercici 2009, desglossat en els estats d’ingressos i despeses i comprensiu de
les estimacions dels recursos econòmics a liquidar durant el present exercici i
dels crèdits necessaris per a fer front a les obligacions previstes,
Redactades les corresponents bases d’execució del pressupost així com la
plantilla de personal de la corporació,

Vist l’informe emès per la intervenció de l’ajuntament,
Aquesta alcaldia té a bé a proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2009,
sotmès prèviament a consideració de la comissió informativa d’hisenda, el qual
està format pel pressupost general, anivellat a 7.120.592,21 €, desglossat tal i
com s'indica, i el de l’organisme autònom de l’escola municipal de música,
anivellat a 111.781,00 €.
Pressupost general

Pressupost EMM

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

2.471.700,00
2.917.201,57
162.400,00
173.100,00
1.190.390,64
205.800,00

105.700,00
6.080,00

Total

7.120.592,21

111.781,00

Estat de Despeses

1,00

Estat d'Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol IX

1.722.100,00
370.302,00
3.149.575,58
1.117.675,57
11.900,00
700.000,00
49.039,06

Total

7.120.592,21

39.980,00
71.801,00

111.781,00

Segon.- Aprovar la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost
que consten a l’expedient.
Tercer.- Esposar al públic l’acord d’aprovació inicial del pressupost durant un
termini de quinze dies, mitjançant publicació al B.O.P i Tauler d’anuncis oficials
de la Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 16 de desembre de 2008. “

Intervé el sr. alcalde per comentar la proposta, establint una comparació amb el
pressupost de l’exercici 2008. Indica que de la comparació es desprèn que
aquest pressupost és un pressupost de mínims, amb contenció de la despesa
però amb suficient consignació a les partides per poder garantir un normal i
correcte funcionament dels serveis.
Senyala que pel que fa a l’estat d’ingressos, es preveu al capítol 2 uns
ingressos inferiors en 120.000 € als de l’any passat degut a l’important
davallada dels ingressos per l’impost sobre construccions, que ja s’ha patit
durant l’exercici present i que es preveu encara amb més intensitat pel 2009.
Tot i així, digué que es preveu una actuació important al Pla de les Oliveres,
afegint que els impostos derivats d’aquesta actuació han salvat el pressupost
del 2009.
Comenta que es preveu una operació de crèdit de 49.000 € que es la part que
pertoca aportar a l’ajuntament en les obres de construcció del col·lector que
comunicarà els polígons del Sud amb l’EDAR. Afegí que aquesta quantitat
probablement es podrà obtenir de l’import de la venda de les parcel·les que
figuren al capítol 6, però com que es desconeix quan aquesta venda serà
efectiva, cal disposar de consignació per poder abordar les obres del col·lector
de seguida que es pugui.
Analitza seguidament l’estat de despeses, indicant que es preveu un increment
del 2% a les despeses de personal, tal i com així es disposarà a la llei de
pressupostos. El capítol 2 es semblant a l’exercici 2008 havent-se retallat
alguna partida. Fa referència al capítol 6 de inversions, indicant que es
preveuen les tres actuacions que hi consten, més l’obra que es finançarà amb
el fons d’inversió del govern i de la que es comentarà en un punt de l’ordre del
dia de la present sessió. Acaba dient que el pressupost també es moderat pel
que fa a les inversions ja que el 2009 serà un exercici en el que ha de imperar
la moderació, indicant que si no es ven la parcel·la del camp de futbol, les
inversions a que ha fet referència no es podran fer.
Demana si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el sr. Domènech
per manifestar que el seu grup votarà en contra de la proposta de pressupost
que presenta l’equip de govern.
Demana si s’ha incrementat la plantilla de personal. Respon la secretària que
s’ha posat en plantilla una plaça d’auxiliar administratiu que s’ha creat durant el
present exercici a causa de la remodelació que s’ha fet amb l’entrada en
funcionament de la oficina d’atenció al ciutadà i les baixes de personal que hi
ha hagut. Es a dir, que si bé la plaça és de nova creació, la despesa que
aquesta plaça comporta ja ha existit durant el present exercici, per tant, no
suposa un cost addicional.
Pregunta el sr. Domènech a quina despesa fa referència la partida nomenada
“retribucions en espècie”; indicant la secretària que subscriu que son les
aportacions als plans de pensions que fa l’ajuntament al personal, d’acord amb
les quanties que venen fixades a la llei de pressupostos.
Comenta el sr. Domènech que la despesa, ateses les circumstàncies de crisi,
hauria d’haver estat més continguda i que això s’hauria pogut aconseguir
rebaixant el crèdit en partides com ara les subvencions per llibres escolars,
amb una despesa de uns 30.000 € que creu excessiva.

Continua dient que les inversions que es preveuen no son prioritàries. Que
perfectament es pot passar sense la sala polivalent o la pista de tennis. Que el
que s’ha de fer és no vendre el patrimoni ja que l’ajuntament s’està quedant
sense i si es ven, el producte de la venda s’ha de guardar per finançar la part
que haurà de posar l’ajuntament per l’execució de les obres del recinte
emmurallat, si s’obté la subvenció del FEDER.
Respon el sr. alcalde que la sala polivalent i la pista de tennis son necessàries
ja que el pavelló està col·lapsat.
Replica el sr. Domènech que ell no diu que no siguin necessàries, sinó que son
instal·lacions que no son prioritàries i que hi ha altres actuacions que sí que ho
son com per exemple: acabar d’arranjar els voltants de les vivendes de
protecció oficial de Prat d’en Malagrava, solucionar els problemes que hi ha a
l’enllumenat públic, reurbanitzar el polígon Vilella, etc. etc. Acaba dient que és
per tot això pel que votaran en contra del pressupost que presenta l’equip de
govern.
Sense que cap més regidor 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: 5, els srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup municipal d’ERC
i el sr. 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. 6 AL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PORESIDÈNCIA.-

“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.6 al vigent
pressupost municipal, exercici 2008, segons el detall següent :
1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida

Denominació

Augment que cal

1-12100
1-13000
1-15000
1-22100
1-22105
4-21300
4-22606
4-22709
5-21000
5-21002

Retribucions complementàries
Personal laboral fix
Productivitat
Energia elèctrica
Productes alimentaris
Conservació maquinària,instal·lacions
Conselleria Benestar Social
Explotació depuradora
Infraestructura i béns naturals
Vies Urbanes

20.000,00
40.000,00
53.000,00
14.000,00
7.000,00
5.000,00
20.000,00
14.000,00
2.000,00
6.500,00

Total

181.500,00

TOTAL EXPEDIENT

181.500,00

2.- Per a fer front a l’esmentada modificació dels crèdits , es determina la
següent procedència de fons :
•

Per majors ingressos sobre els inicialment previstos, d’acord amb el
detall següent :

Partida
1-31103

1-34112
1-38000

1-39100
1-39200

1-47000
1-52000

Denominació
Llicència obertura
establiments

Previsió
Inicial

Drets
Recaptats

Diferència a
utilitzar

25.000,00

36.690,50

11.690,50

Piscina
Reintegrament
pressupostos
tancats

13.000,00

13.923,00

923,00

6,00

708,55

702,55

Multes
Recàrrecs
apressament

80.000,00

85.239,50

5.239,50

6,00

8.065,11

8059,11

3.000,00

7.208,71

4.208,71

3.000,00

35.879,95

8.500,00

Aport.ECOENVES
Interessos
dipòsits

Total fons : 39.323,37
•

Mitjançant baixes de crèdit de determinades partides no compromeses,
d’acord amb el detall següent:

Consignació de despeses amb crèdit en baixa

Partida
1-10000

1-12000
1-13100
1-22002
1-22103
1-22706
3-16000
4-21111

Partida
4-21200
4-21301
4-22500
4-22611
4-22711

Denominació
Retrib.membres
corporació
Ret. bàsiques
Ret.personal
lab.eventual
Material inf. no
inventariable
Subministre
combustible
Estudis, treballs
tècnic
Quotes
S.S
càrrec corp.
Material
llar
infants

Consignació
actual

Proposta de Consignació
baixa
definitiva

157.000,00

8.000,00

149.000,00

254.048,16

11.000,00

243.048,16

372.869,33

20.000,00

352.869,33

8.000,00

3.000,00

5.000,00

65.000,00

15.000,00

50.000,00

138.088,02

20.000,00

118.088,02

579.115,64

30.000,00

549.115,64

17.000,00

4.000,00

13.000,00

Consignació Proposta de Consignació
Denominació
actual
baixa
definitiva
Conserv.edific
I construccions
68.294,77
5.000,00
63.294,77
Conserv.enllum.
Públic
60.456,20
5.000,00
55.456,20
Taxa abocador
Comarcal
250.000,00
15.000,00
235.000,00
Consell.Noves
Tecnologies
6.000,00
2.000,00
4.000,00
Expl.centre
Transf.runes
71.600,00
4.176,63
67.423,37

Total procedència de fons: 181.500,00
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 15 de desembre de 2008.”
El sr. alcalde comenta la proposta indicant que aquests son els últims
ajustaments que cal fer al pressupost abans de l’acabament de l’exercici.

Sense que cap regidor 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 : cap
Abstencions : 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC, i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I
APROVACIÓ
DEFINITIVA
DE
LES
MODIFICACIONS
DE
LES
ORDENANCES FISCALS A REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2009.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“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 d’inici de la seva aplicació.
En data 30 d’octubre de 2008, l'Ajuntament Ple va aprovar provisionalment les
ordenances fiscals a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, acord que va ser
sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte publicat
al BOP de Girona núm. 215 del dia 7 de novembre de 2008.
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions i/o
al·legacions de cap mena.
No obstant això, s’ha presentat un suggeriment per part del sr. Ivan Sanz
Tusell, RE núm. 3.950 de 5 de novembre de 2008.
Per part de l'Ajuntament es té la voluntat d’introduir diverses modificacions
puntuals que afecten a les següents ordenances:
Ordenança fiscal núm. 14: Pel que fa a l’epígraf novè de l’article 12, els
aparcaments privats vinculats a establiments comercials/industrials gaudiran
d’una bonificació del 100% sempre i quan estiguin degudament tancats.
A la bonificació del 50% de la quota, dels contribuents titulars d’activitats
industrials que reciclin tots els residus generats, s’hi afegeix que serà aplicable
sempre i quan acreditin tenir contractada la recollida dels mateixos amb un
gestor autoritzat amb una durada anual i hagin sol·licitat la inscripció de la
industria en el Registre de Productors de Residus Industrials de Catalunya.

Ordenança fiscal núm.20: S’introdueix un supòsit més de taxa per l’entrada a
parcel·les on s’ubica un establiment industrial/comercial amb aparcaments
privats efectuant-se aquesta entrada a través de la vorera: 40 € per m2.
Vist el que estableixen els articles 15 a 19 del RDL Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya.
Per la present tinc a bé a proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals que han de regir per a
l’any 2009, d’acord amb el text aprovat inicialment, amb la modificació de
l’ordenança núm. 14, relativa a la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans i
amb la modificació de l’ordenança núm.20 reguladora de la taxa per les
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, d’acord
amb el que s’ha referit a la part expositiva de la present proposta.
Segon.- Publicar en el B.O.P. els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.
Tercer.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
de modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, un
cop s’hagin aprovat 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. L’Alcalde.”
El sr. Alcalde fa referència a les modificacions puntuals que proposa introduir la
corporació i que s’han esmentat al text de la proposta, modificacions que ja
foren comentades a la sessió de la comissió informativa prèvia al ple, i que es
refereixen a l’ordenança núm. 14 corresponent a la taxa pels servei de recollida
d’escombraries, i a l’ordenança núm. 20, referent a la taxa per entrada i sortida
de vehicles a través de les voreres.
Intervé el sr. Domènech per dir que, tot i estar d’acord en algunes de les
modificacions, votaran en contra de la proposta, tal i com varen fer a l’aprovació
inicial.

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: 5 vots, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup municipal
d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL P.E. URBANÍSTIC
D’IDENTIFICACIÓ I REGULACIÓ DE MASIES I CASES RURALS.Comenta el sr. alcalde que aquest punt s’ha de deixar sobre la taula ja que una
vegada retornat el Pla especial per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
que és l’organisme que l’ha redactat, s’ha observat que manca el tràmit d’una
nova informació pública ja que les modificacions introduïdes es considera que
tenen caràcter substancial. Així doncs, es deixa la qüestió sobre la taula fins a
una propera sessió.

6.- PROPOSTA DE CONCÒRRER AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL
CREAT PEL REAL DECRETO LEY 9/2008, DE 28 DE NOVEMBRE, I
APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS PROJECTADES.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Per Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de novembre, de la Jefatura del Estado,
(BOE núm. 290 de 2/12//2008) es va crear el Fons Estatal d’Inversió Local per
a la realització d’un programa d’inversions per a les corporacions locals i se’n
obre la convocatòria pública per a presentació de sol·licituds.
L’esmentada ordre preveu l’import global destinat a aquesta convocatòria (8 mil
milions d’euros), així com les obres que poden ser objecte de finançament, les
quals estan previstes en l’article 3 de l’esmentat Real Decreto-Ley.
Vist l’import de finançament màxim fixat en el Real Decreto-Ley que li
correspon al municipi de la Jonquera, que és de 544.239 € (IVA inclòs).
Vist el que preveuen els articles 5 del citat Real Decreto-Ley i 3.3b) de la
Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial.
Vist el que estableixen els articles 22.2 j) de la Llei 7/85, de bases de règim
local i 52.2 k) del Decret 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

Municipal de Catalunya, per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Formular dins el termini concedit a l’efecte per la convocatòria Fons
Estatal d’Inversió Local, una sol·licitud d’inclusió del Projecte de
reurbanització de l'entrada Sud, amb un cost total de 544.239,00 €,
Segon.- Aprovar la realització de la inversió del Projecte de reurbanització de
l'entrada Sud dins el marc del Fons Estatal d’Inversió.
Tercer.- Comunicar el present acord al Ministerio de Administracions Públicas
del Gobierno del Estado als efectes oportuns.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde. “
Explica el sr. alcalde el perquè s’ha decidit proposar l’execució de l’obra de
reurbanització de l’entrada sud del municipi. Digué que es una obra que any
darrera any i legislatura darrera legislatura s’ha anat deixant ja que es una obra
cara i amb una certa complicació, i ara, amb aquesta ajuda extraordinària, s’ha
cregut que era un bon moment per abordar-la. Afegí que ara és el moment
d’executar-la ja que s’han acabat les obres a la N-II que ha fet el Ministerio de
Fomento. Continua dient que existeix un projecte de reurbanització de la zona
que havien fet els serveis tècnics de la Diputació de Girona però que es un
projecte molt antic que no esta digitalitzat i que no es pot aprofitar però si pot
servir de referència al nou projecte que redactaran els serveis tècnics
municipals.
Demana el sr. Domènech que aquest mateix matí ha vist que hi havia unes
persones a la zona prenent mides o quelcom de similar. Pregunta qui eren i
què feien. Li respon el sr. alcalde que eren topògrafs que estaven fent un
aixecament topogràfic de la zona. Pregunta el sr. Domènech si no estava fet,
responent el sr. alcalde que no.
Pregunta el sr. Domènech com quedarà l’antiga entrada al poble abans de
l’entrada per l’actual rotonda. Respon el sr. alcalde dient que aquesta zona
s’inclou dins l’àmbit del projecte com a zona enjardinada i pàrking però que
potser s’haurà de deixar sense asfaltar, que tot depèn de si econòmicament es
pot fer o no. Si no s’hi pogués fer entrar, es deixaria per més endavant.
Continua el sr. alcalde dient que, pel que fa al tema del tram de vorera de la
parcel·la on s’ubica el Garden Center, tal i com es comentà a la sessió de la
comissió informativa indicant-se que el cost d’urbanitzar aquest tram havia
d’anar a càrrec de la propietat ja que es troba dins un polígon d’actuació i la
instal·lació existent és provisional, ho havia posat en consideració del propietari
sr. Raurich i aquest no ha posat cap inconvenient en abonar la part que li
pertoqui.
Demana el sr. Domènech si dins l’àmbit del projecte s’inclou la zona davant el
parc de bombers. Contesta el sr. alcalde que no, que aquesta zona està dins

un projecte d’actuació i que s’ha d’executar a part. Digué que el projecte
comença a l’entrada del municipi, on comencen les vivendes, a la Creu Roja.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà a votació la proposta, essent
aquesta aprovada per unanimitat.

7.- PROPOSTA DE SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ AL FEDER 2007-2013
DIVERSOS PROJECTES MUNICIPALS.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Per Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre de 2008, del Conseller de

Governació i Administracions Públiques, (DOGC núm. 5239 de 20/10/2008) es
varen aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament per part del FEDER Catalunya 2007-2013, eixos
2 i 4 i se’n obre la convocatòria pública per a presentació de sol·licituds.
L'esmentada ordre preveu l’import global destinat a aquesta convocatòria
(70.002.851,97 €), així com les operacions que poden ser objecte de
subvenció, entre les quals s’inclouen, els projectes integrats per a la
regeneració urbana i rural.
Vist el que estableixen els articles 22.2 j) de la Llei 7/85, de bases de règim
local i 52.2 k) del Decret 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal de Catalunya, per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Formular dins el termini concedit a l’efecte per la convocatòria Fons
FEDER, eixos 2 i 4, quadrienni 2007-2010, una sol·licitud d’inclusió del Projecte
de reurbanització de l’antic recinte emmurallat, per un import subvencionable
de 956.893,30 €, corresponent al 50 % del cost total del projecte.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents
pertinents en ordre a la correcta execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde. “
Comenta el sr. Alcalde el contingut de la proposta senyalant que els regidors ja
tenen coneixement del projecte doncs és el que es presentar a la subvenció de

la Llei de Barris d’enguany i ja se’n va parlar abastament a la sessió de la
comissió informativa. Senyala que si el dit projecte no obtingués l’ajut dels fons
FEDER, es presentaria a la nova convocatòria de la Llei de Barris de la
Generalitat.
Intervé el sr. Domènech dient que el seu grup vol donar un vot de confiança a
l’equip de govern votant a favor de la proposta tot i que encara el projecte no
està redactat i en aquests moments només es disposa d’un avantprojecte.
Demana al sr. alcalde que en el moment de definir el projecte, el contingut del
mateix es consensuï amb el grup municipal d’esquerra. Acaba dient que reitera
el que ja ha comentat quan s’ha debatut l’aprovació del pressupost: que la
prudència aconsella que el producte de la venda de la parcel·la del camp de
futbol es reservi per finançar l’aportació municipal en l’obra de reurbanització
del recinte emmurallat i no per construir equipaments esportius que, per molt
necessaris que siguin, no son prioritaris. Demana finalment quin és el preu de
venda de la parcel·la. Respon el sr. alcalde dient que estava valorada en
aproximadament 1 milió d’euros i que es permet la venda directa amb un valor
inferior al 10% però que potser caldrà fer una nova valoració ateses les actuals
circumstàncies del mercat.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resulta de la mateixa el següent :
A favor: 10 vots.
En contra: cap
Abstencions: 1, del regidor sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

8.- PROPOSTA DE LICITACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ALZINES
DE LA JONQUERA.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PORESIDÈNCIA.“Aprovat definitivament el projecte d’urbanització del carrer Alzines de la

Jonquera per resolució d’alcaldia del dia 21 de juliol de 2008 (BOP núm. 163 de
25 d’agost), projecte promogut per l’ajuntament de la Jonquera i amb un
pressupost d’execució total per contracta de 776.953,23 € (IVA Inclòs).
Atès que es disposa del finançament necessari per a fer front a les despeses
derivades de l’execució de la mateixa.
Atès que cal convocar el corresponent procediment negociat amb publicitat per
a l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’esmentada obra, d’acord
disposa la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.

Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la
convocatòria, redactades per Secretaria i que formen part de l’expedient.
Vist el que preveuen els articles 93 i següents de la Llei 30/2007, de contractes
del sector públic.
Vist el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic i 52.2n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya, per la present
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Convocar procediment negociat amb publicitat per a la contractació de les
obres d’urbanització del carrer Alzines segons projecte redactat per l’enginyer
Dionís Canyada Ylla.
2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran la
convocatòria, redactades per Secretaria i que formen part de l’expedient.
3.- Sol·licitar ofertes per a l’execució de l’obra a les empreses següents:
Construccions Fusté SA; Obres Pirenaiques SL; Rubau Tarrés SA; Servià
Cantó SA; Xavier Alsina SA. El termini per a presentar les ofertes serà de 15
dies hàbils, a comptar a partir de la recepció de la invitació.
4.- Exposar al públic els presents acords mitjançant anunci al tauler d’anuncis
de l’ajuntament, al BOP de Girona, al DOGC i al perfil del contractant de la
pàgina web municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde. “
Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Ricart per preguntar si el plec preveu la possibilitat que el
contractista adjudicatari subcontracti l’obra. El sr. alcalde passa la paraula a la
secretària que subscriu indicant aquesta que el plec, quan determina la
classificació que s’exigeix als licitadors, senyala que la classificació
corresponent a instal·lacions elèctriques no cal que la disposi el licitador si
aquest informa en el moment de presentar la plica que la partida elèctrica
l’executarà un altre empresa que disposa de la classificació necessària.
Indica el sr. Ricart que ell es referia a si el contractista pot subcontractar en un
altre l’execució de l’obra. Contesta la secretària que cal l’autorització de la
corporació i el compliment d’altres condicions, essent aquesta qüestió regulada
a la Llei de contractes del sector públic, normativa que regula tota la
contractació administrativa.
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 srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup municipal
d’ERC i el sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.-

COMPTE

GENERAL

DEL

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

“Confeccionat el compte general del pressupost 2007 i sotmès a la
consideració de la Comissió especial de comptes de la corporació.
Vist l’informe favorable emès per la dita comissió, reunida en sessió 3 d’octubre
de 2008 d’enguany.
Exposat al públic el dit compte general mitjançant publicació al tauler d’anuncis
de la corporació i al BOP núm. 220, de 14 de novembre, durant un termini de
quinze dies i vuit més, sense que s’hagin presentat al·legacions de cap mena,
tal i com així s’acredita a la certificació emesa per la secretària-interventora de
la corporació que consta a l’expedient.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
1.- Aprovar el compte general del pressupost municipal, exercici 2007, segons
documentació que consta a l’expedient.
2.- Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat,
per a la seva fiscalització.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 15 de desembre de 2008.
L’alcalde. “
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, 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.

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A
LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓ DELS BÉNS
IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.Es dona lectura al text de la moció, el qual diu així :
“Atès que les noves valoracions cadastrals assignades als Béns Immobles de
característiques especials com autopistes, carreteres i túnels de peatge,
normalment no tenen en compte els efectes preocupants que poden tenir per a
l’economia dels municipis.
Atès que la tributació en l’Impost dels Béns Immobles és de gran
transcendència per a aquests Municipis que veuen com la nova valoració
cadastral en l’Impost esmentat redueix considerablement els ingressos
tributaris propis.
Atesa la gran dependència dels municipis en el pagament puntual de les
concessionàries d’aquests Béns Immobles per tal d’executar el Pressupost
Municipal.
Atès que els ajuntaments en el procediment de valoració d’aquest Béns
Immobles tenen problemes d’informació que ve subministrada per les pròpies
concessionàries, complexitat en l’anàlisi de la informació comptable que
subministren les dites empreses i la certesa de les dades que poden diferir en
llurs valors reals i actuals.
Atès que la Sentència del Tribunal Suprem, de 30 de maig de 2007, va declarar
nul de ple dret l’incís de l’article 23.2 Grup A.A.1 del RD 417/2006, el qual venia
a excloure de la classificació i definició dels BICE’s els béns de producció
d’energia elèctrica que d’acord amb la normativa sectorial tenien un règim
especial, com és el cas dels parcs eòlics i les instal·lacions d’energia solar.
Atesa la necessitat d’incloure, dins les normes tècniques de valoració cadastral
dels BICE’s (actualment regulades en el RD 1464/2007), la dels parcs eòlics i
fotovoltaics, i atès que es va necessari acudir a un Real Decret per aprovar les
esmentades normes tècniques de valoració de la resta de BICE’s, no estant
suficientment justificat que la valoració d’aquest dos béns es faci redactant una
ponència de valors especials.
Atès que la direcció General del Cadastre és l’únic ens administratiu amb
capacitat d’establir un sistema que reculli les diferents característiques dels
immobles i que els aproximi al cost real dels mateixos.
Atesa la importància de la matèria fiscal des de la perspectiva dels ingressos
en els municipis, i la repercussió que en el present context té qualsevol millora
del finançament local que no pot permetre’s la inseguretat en els càlculs i
valoracions dels immobles.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar que des de la direcció General del Cadastre s’efectuïn les
instruccions oportunes per a que es realitzi una avaluació el més amplia i
completa possible dels resultats de l’aplicació de les noves tècniques de
valoració en relació amb autopistes, carreteres i túnels de peatge.

Segon.- Si cal, demanar la modificació del Reial Decret núm. 1464/2007, de 2
de novembre, pel qual s’aproven les normes de valoració dels BICES en allò
que faci referència a les normes contingudes a l’article 20. Fins i tot, estudiant
l’opció d’introduir un sistema de valoració de mòduls si es verifica la
impossibilitat d’homogeneïtzació i equilibri de valors obtinguts entre empreses
concessionàries i administració.
Tercer.- Així mateix, demanar una modificació del RD 1464/2007, per tal
d’incorporar les normes de valoració dels parcs eòlics i les instal·lacions
d’energia solar.
Quart.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, als Departaments de Governació i Economia de la Generalitat de
Catalunya, a la Comissió d’Hisendes Locals de la FEMP, a les Cambres
legislatives catalana i espanyoles.”
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. Intervé el sr.
Boix per dir que li sembla molt bé el que es pretén però que després, com
sempre, ja vindrà l’estat atorgant bonificacions sobre l’IBI com ja ha fet en
situacions anteriors. Contesta el sr. alcalde que té raó però que ara no creu que
ho faci, que ho va fer fa anys però des d’aleshores no s’ha fet més.
La moció fou aprovada per unanimitat.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A
LA COMPLETA EXECUCIÓ DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS EUROPEES, DE 6 D’OCTUBRE DE 2005,
RELATIVA A L’INCOMPLIMENT DE L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA DE
LIMITACIONS DE DRETS DE DEDUCCIÓ DE L’IVA DELS ENS LOCALS.Es dona lectura al text d ela moció, el qual diu així:
“Vista la discrepància interpretativa efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès quant a la modificació operada per l’Estat espanyol en els articles 78,
102 i 104 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit.
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va concretar l’extensió de la
seva discrepància en el sentit d’afirmar que les esmentades modificacions
contravenien la sexta Directiva del consell (Directiva 77/388/CEE, de 17 de
maig de 1977) en matèria d’harmonització de legislacions dels Estats Membres
relatius als impostos sobre volum de negoci.
Atès que aquesta concreció es referia especialment a l’article 19 de la Directiva
que autoritza als Estats Membres per a la inclusió d’un denominador de
prorrata sobre la quantia de les subvencions que no es trobin vinculades
directament al preu de les operacions subjectes.
Atesa la correlativa queixa amb número d’expedient IN/P/995246, que
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès va formular davant dels serveis de la
Comissió Europea, per considerar que l’Estat espanyol feia un ús indegut de
l’autorització als Estats Membres continguda en l’article 19 de la Sexta directiva

i, més concretament, limitant els drets de deduccions que tenien els ens locals i
les Comunitats Autònomes, ja que, se’ls alterava l’equilibri financer, provocant
fins i tot, la deslocalització de factors de producció cap a d’altres Estats on
l’aplicació de la Sexta Directiva fos més favorable.
Atès que amb la modificació legislativa de l’Estat espanyol el que resultava
evident és que s’incidia de manera substancial en la despesa autonòmica i
local, essent aquesta mesura considerada com a “mesura de compensació
silenciosa” absolutament prohibida per l’ordenament comunitari i, provocant
aquesta, un evident desequilibri financer entre l’Estat i els Ens Locals, és a dir,
entre qui té la potestat recaptatòria i qui no la té.
Per tot això, davant la queixa efectuada per l’ajuntament de Sant Cugat contra
l’Estat espanyol en el sentit que adeqüés el seu dret intern a la correcta
interpretació de la Sexta Directiva de l’IVA, el Tribunal de Justícia de
Luxemburg va dictar sentència el 6 d’octubre de 2005 declarant l’incompliment
de l’Estat espanyol quant a les seves obligacions comunitàries i, especialment,
per haver introduït una prorrata de deducció de l’impost sobre el valor afegit
suportat pels subjectes passius que efectuen únicament operacions gravades i
per haver instaurat una norma especial que limita el dret a la deducció de l?IVA
corresponent a la compra de béns i serveis finançats per subvencions.
El 30 de març de 2006, va aparèixer publicada al BOE núm. 76 la modificació
de la Llei de l’IVA per tal d’adequar el seu contingut a l’aplicació de la regla de
prorrata de la Sexta Directiva europea. Malauradament, en l’esmentada
modificació no es contempla l’obligació –també declarada per sentència de l’Alt
Tribunal europeu- de no limitar els efectes en el temps de la resolució judicial.
De tal manera que, el TJCE entén que cal estendre l’eficàcia de la sentència
fins i tot al moment anterior al seu pronunciament, atesos els eventuals
perjudicis econòmics ocasionats als ens locals per l’Estat espanyol des del
moment de l’errònia transposició de la Sexta Directiva.
És a dir, que per a la completa execució de la sentència del Tribunal europeu,
cal, igualment, que hi hagi un reconeixement dels danys ocasionats de forma
concreta i particular a tots i cadascun dels ajuntaments afectats com a
conseqüència de l’incompliment de l’Estat en l’aplicació de l’anterior Llei de
l’IVA i fins a la seva modificació mitjançant la Llei 3/2006, de 29 de març,
efectuada després de recaure la Sentència.
En virtut de tot el que hem exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar que, des del Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern de
l’Estat s’efectuïn les instruccions i ordres oportunes per a l’extensió dels plens
efectes de la sentència del TJCE sobre l’IVA, inclosa la reparació dels danys
eventuals soferts i acreditats individualment pels ens locals afectats.
Segon.- Si cal, demanar la modificació de la Llei 3/2006, de 29 de març, que va
introduir la correcta transposició de la Sexta Directiva, en el sentit que estengui
els efectes de la modificació a tots els perjudicis efectivament soferts pels ens
locals amb anterioritat a la correcta transposició.
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, als Departaments de Governació i Economia de la Generalitat de

Catalunya, a la Comissió d’Hisendes Locals de la FEMP, al Ministeri
d’Economia i Hisenda i a les Cambres legislatives autonòmiques i estatals.”
La moció fou aprovada per unanimitat.

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA
MODIFICACIÓ, AMB CARÀCTER URGENT, DE LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA PER A LA MILLORA DEL
FINANÇAMENT LOCAL.Es dona lectura al text de la moció, el qual diu així :
“Atès que els ajuntaments han anat consolidant un ventall molt ampli de serveis
a la ciutadania i que, constantment, han hagut d’anar assumint noves
atribucions sense el recolzament econòmic necessari per a fer front a aquestes.
Atès que s’ha arribat a una situació d’ofec econòmic i financer dels ajuntaments
de Catalunya, sent clarament insuficient el sistema de finançament local actual
per poder assumir tots els serveis i competències a què han de fer front.
Atès que estem immersos en una crisi econòmica, fet que ha provocat que la
situació econòmico-financera de les entitats locals sigui encara més complicada
del què és habitual, ja que, per una banda, han disminuït en picat els ingressos
dels cabals públics i, per una altra banda, hi ha la necessitat de destinar més
recursos a polítiques socials de proximitat.
Atès que la legislació actual limita la capacitat d’endeutament, sense deixar
marge de maniobra.
Atès que cal reformular el model de finançament de l’administració local, però
que la situació actual és insostenible, fet que provoca la necessitat d’adoptar
mesures urgents.
Per tot això que hem exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat flexibilitat en l’aplicació de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, així com una reforma urgent d’aquesta, que
permeti que aquelles administracions que compleixin amb la resta de ratis
legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin augmentar la
seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat d’exercicis.
Segon.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés
dels Diputats, al Departament de Governació i Administracions Públiques, al
Departament d’Economia i Finances i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.”
Demana la paraula el sr. Domènech per dir que aquesta mesura és
l’atorgament de “barra lliure” als ajuntaments perquè s’endeutin el que vulgui i
ell no hi està d’acord.
Respon el sr. alcalde dient que potser sí però aquesta llei és de molt difícil
compliment, que es un ofec per els ajuntaments ja que es pràcticament

impossible que els ajuntament financin les seves inversions amb recursos
ordinaris, els quals amb prou feines poden equilibrar les despeses ordinàries.
Apunta el sr. Domènech que aquesta problemàtica no es soluciona amb
mesures com aquestes sinó millorant el finançament dels ens locals.
Es pregunta i pregunta el sr. Botana com es possible que un ajuntament pugui
endeutar-se fins a un 110% dels seus recursos ordinaris, que ell no ho pot
entendre de cap manera.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la moció a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor : 6 vots
En contra : 5 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
Abstencions : cap
La moció fou aprovada per majoria absoluta.

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER A LA
DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A DANSA NACIONAL DE
CATALUNYA.Es dona lectura al text de la moció, el qual diu així :
“Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un
arrelament al Principat de Catalunya.
Atès que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor
dels drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància,
la integració, la igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva
intergeneracional, de defensa de la igualtat de drets home-dona i sense
distinció de classe social i ètnia.
Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la
promou, la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element
de vertebració.
Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Demanar formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en
formen part que es declari la sardana com a “dansa nacional de Catalunya”.
2.- Notificar l’acord al president de la Cambra Catalana i als portaveus de tots
els grups parlamentaris , així com a la Federació Sardanista de Catalunya.”
La moció fou aprovada per unanimitat.

14.- PROPOSTES D’URGÈNCIA

Declarada prèviament la urgència per unanimitat dels assistents, el sr. alcalde
posà a donar lectura a la següent proposta que es presenta per via d’urgència :

14.1.- 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 €.
Per acord del Ple Municipal del dia 25 de setembre de 2008 s’acordà
subscriure una operació de crèdit a llarg termini amb la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona amb les condicions que en el dit acord constaven.
Vista la nova proposta presentada en data 16 de desembre d’enguany per
l’entitat financera la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, fruït de la
modificació dels tipus d’interès de l’Euribor, amb el detall següent:
Capital: 1.478.486,26 €
Interès: Euribor trimestral + 0,80%
Termini: 10 anys més 2 de carència
Comissió d’obertura: 0,15%
Comissió d’estudi: 0
Comissió d’amortització anticipada: 0

Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
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 trimestral + 0’80 %
Termini : 10 anys més 2 de carència
Comissió d’obertura : 0’15 %
Comissió d’estudi :0
Comissió d’amortització anticipada : 0
2.- 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 el que estimi oportú.”
Demana la paraula la secretària que subscriu per explicar als assistents com el
delegat de l’oficina de l’entitat bancària s’havia personat a l’ajuntament indicant
al sr. alcalde i a ella mateixa que l’operació ja acordada no es podia formalitzar
tal i com s’havia aprovat si no es modificava el diferencial que s’aplicava al
euribor, passant del 0’5% al 0’8%. Tot i manifestar la sorpresa i indignació de la
corporació pel canvi unilateral de les condicions i la voluntat de no acceptar el
mateix donat que empitjora aquestes, la postura de l’entitat bancària fou
inamovible, pel que, o bé s’accepten les noves condicions que igualen l’altre
oferta que es tenia en el moment d’acordar l’operació, o bé s’acorda subscriure
l’operació amb aquesta segona entitat bancària.
Apunta el sr. alcalde que essent cert el que ha comentat la interventora, com
sigui que ha baixat l’euribor, les noves condicions milloren les anteriors. Indica
que potser el que s’hauria de fer és canviar l’entitat bancària però l’ajuntament
té urgència en formalitzar l’operació de crèdit ja que la mateixa financia, entre
altres, l’obra d’urbanització del carrer de les alzines, la licitació de la qual s’ha
aprovat en un punt anterior.
Després de varis comentaris en que els regidors manifesten el seu descontent
amb l’actitud mostrada per “La Caixa”, el sr. alcalde posà la proposta a votació,
essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor: 6 vots
En contra: 5 vots, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup municipal
d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

15.- PRECS I PREGUNTES

15.1

Demana la paraula el sr. Domènech i pregunta quines plantes s’han
plantat a la rotonda de la zona de Can Cuartos. Li respon el sr. alcalde
que ho desconeix, que ho demanarà a l’empresa de jardineria i a
l’arquitecta que ha coordinat els treballs.

15.2

Continua amb la paraula el sr. Domènech demanant quan s’executaran
les voreres de la carretera N-II, que ja sap que les obres de la carretera
estan aturades però que s’ha de buscar una solució ja que hi ha un
problema pels vianants sobretot a la zona del supermercat Escudero i la
benzinera BP. Li contesta el sr. alcalde que té raó, que ho ha demanat al
ministeri moltes vegades. Apunta però que sembla ser que passat festes
es pot solucionar el problema ja que li varen comentar que arranjaran la
vorera del camí del cementiri. També va ser informat per representants
de la Direcció de Carreteres que passat festes les obres les reprendrà
l’empresa Rubau Tarrés, solucionant-se així tota la problemàtica i el
retard provocat per la suspensió de pagament de l’empresa anterior.

15.3

Demana el sr. Domènech si l’ajuntament ja ha retornat l’aval que la
Fundació Família i Benestar havia dipositat com garantia de la correcta
execució de les obres d’urbanització del sector de Prat d’En Malagrava
on es varen construir els habitatges de protecció oficial. El sr. alcalde
passa la paraula a la secretària responent aquesta que creu que ja ha
estat retornat perquè els serveis tècnics municipals han informat que
s’han reposat correctament les voreres de l’urbanització. Apunta el sr.
Domènech que no s’han enjardinat els espais verds que hi ha als
habitatges. Li respon el sr. alcalde que això no estava en el projecte.
Senyala el sr. Domènech que correspon a l’ajuntament com a promotor.
Li replica el sr. alcalde que el promotor no va ser l’ajuntament sinó la
fundació que va adquirir el solar a l’ajuntament i va fer la promoció dels
habitatges d’HPO.

15.4

Seguidament el sr. Domènech formula un prec a l’equip de govern.
Senyala que fa ja un temps l’ajuntament va manifestar un interès en
rehabilitar l’església parroquial de Santa Maria i dignificar-la una mica.
Apunta que ja comprèn que ara no es un bon moment però sí que
pregaria que l’ajuntament fes gestions davant el Bisbat de Girona per tal
que aquest faci quelcom al respecte. Li respon el sr. alcalde dient que
aquestes gestions que reclama ja es van fer fa un temps i que va ser
Mossèn Eduard qui no es va veure capaç de tirar endavant un projecte
d’aquesta envergadura. Continua dient que el bisbat va fer el projecte
però no el finançava amb cap aportació, havent-se obtingut el
compromís de la Diputació d’aportar 30.000 € en tres exercici. Davant
aquesta situació en que ni el bisbat ni la parròquia demostren massa
interès, l’ajuntament no pot fer res. Apunta el sr. Domènech que ara
sembla que la parròquia esta interessada. Li respon el sr. alcalde que ell
no té cap inconvenient en tornar-ne a parlar però que no té cap

esperança. Acaba dient el sr. Domènech que potser ara la situació ha
canviat ja que hi ha un nou bisbe, un nou equip a la Diputació, etc.
15.5

Demana seguidament el sr. Domènech si ja hi ha sentència en el
procediment del recurs contenciós per les obres de la barraca del Salt
del Fitó. Li respon el sr. alcalde que encara no.

15.6

Pregunta el sr. Domènech si l’arquitecta municipal ha fet una valoració
de les obres de reparació de l’església de Sant Julià. Li respon el sr.
alcalde que no.

15.7

Demana el sr. Botana en quin estat es troba l’execució del pont a la
zona N-II- Pau Casals. Li contesta el sr. alcalde que l’ACA està en
contra de la seva execució tal i com estava previst. Digué que s’ha
redactat un nou projecte i que es troba en fase d’informes etc.

15.8

Pregunta el sr. Botana com es que la donació de llibres a la biblioteca
que va fer mossèn Eduard no s’han posat a consulta del públic. Li
respon el sr. alcalde que no tots els llibres que la gent dóna a les
biblioteques es poden posar a disposició del públic. Digué que les
biblioteques de la Generalitat, com és la de la Jonquera, funcionen en
base a unes normes concretes pel que fa a les donacions. Aquestes
s’han de comunicar a Girona i son els serveis de Girona els que
decideixen la seva acceptació, catalogació i el destí dels llibres.

15.9

Demana el sr. Ricart si és cert que l’ACA ha imposat a l’ajuntament una
sanció de 6.000 €. Li respon el sr. alcalde que es cert. Explica als
assistents que la multa s’ha imposat per abocaments al riu sense
depurar. Comenta que és inconcebible que l’ACA, que es l’organisme
que construeix les depuradores i que fa més de 10 anys que rep
insistentment de l’ajuntament de la Jonquera la petició de fer una nova
planta atès l’estat obsolet de l’existent, multi a l’ajuntament perquè la
planta no funciona bé. Digué que es va entrevistar amb el gerent de
l’ACA i que no creu que es solucioni res. Si és així, digué, l’ajuntament
portarà l’ACA al tribunal contenciós administratiu. Acabà dient que la
depuradora actual aboca al riu el 50% de l’aigua que li arriba sense que
aquesta s’hagi pogut depurar i que si l’ACA vol poden posar a
l’ajuntament una multa diària.

15.10 Comenta el sr. Boix que, amb motiu de les obres del TVG, les cunetes
del camí de Sant Julià s’han vist afectades i ell és de l’opinió que quan
plogui el camí serà intransitable ja que creu que quelcom s’ha fet
malament. Li respon el sr. alcalde que se’n ocuparà i parlarà amb
l’empresa.
I sense més intervencions ni punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la
sessió essent les 22 hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

