ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 29 DE GENER DE 2009.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-nou de gener de dos mil nou. Prèvia
convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs.
regidors, el nom dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’AlcaldePresident de la Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.
NO ASSISTEIX.- 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
18 de desembre de 2008, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser
aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT
“REURBANITZACIÓ DE L’ENTRADA SUD”, REDACTAT PELS SERVEIS
TÈCNICS 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 l’Ajuntament de La Jonquera s’ha procedit a incloure dins el Fondo Estatal
de Inversión Local creat pel Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de novembre,
l’obra de reurbanització de l’entrada sud del municipi de la Jonquera.
Per encàrrec de l’Ajuntament, els serveis tècnics municipals, han elaborat un
Projecte de reurbanització de l’entrada sud del municipi de la Jonquera amb un

pressupost per contracta de Cinc-cents quaranta-quatre mil dos-cents trentanou euros (544.239,00 €).
S’ha emès l’informe jurídic sobre la normativa aplicable i el procediment a
seguir.
Vist el que preveu l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, relatius a la tramitació i aprovació dels projectes
d’obres ordinàries.
Vist el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i procediment administratiu comú, relatiu a la tramitació d’urgència dels
expedients administratius quan així ho aconsellin raons d’interès públic.
Vist el que estableixen els articles 22.2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local i 52.2 o) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal de Catalunya, per la present es proposa el Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització de l’entrada sud de la
Jonquera, així com el plec de prescripcions tècniques, l’estudi bàsic de
seguretat i salut i el pressupost del mateix, que ascendeix a 544.239,00 € (IVA
Inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública, mitjançant la publicació al
BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que durant el termini de 15
dies hàbils pugui ser consultat i es puguin presentar les al·legacions pertinents.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde,”
Intervé el sr. Domènech per manifestar que ells s’abstindran en la votació de la
proposta ja que encara no se sap exactament què costarà al projecte, que no
els hi acaba d’agradar i que no volen que s’apliquin a aquest projecte diners
addicionals, en el sentit que es va referir el sr. alcalde a la sessió de la comissió
informativa prèvia a la present sessió.
Respon el sr. alcalde que el projecte està tancat i, com no podia ser d’altra
manera, se sap exactament el seu cost: 544.239 €. Comenta que el que ell va
dir a la sessió de la comissió informativa és que amb aquest projecte no es
podrà urbanitzar el carrer fins a la intersecció de la rotonda d’entrada, i que ell
proposava que més endavant es podria acabar si s’aplicava el finançament que
l’ajuntament tenia pel carrer Rosselló, el qual de moment, no s’executa.
Apunta el sr. Domènech que el seu grup creu que hi ha altres actuacions
prioritàries al municipi que aquesta, com ara l’arranjament de l’urbanització del
polígon Vilellla, el pont de Prat d’en Malagrava o les vivendes del Roc de
Miradones.
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: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC.

La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE 12 DE GENER
D’ADSCRIPCIÓ DELS BÉNS DEL MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI A FAVOR
DEL CONSORCI DEL MUME.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
En data 31 de desembre de 2008 va finalitzà la gestió directe que aquest
ajuntament havia fet del Museu Memorial de l’Exili, equipament construït per
l’ajuntament de la Jonquera amb finançament propi, fons europeus, i ajudes de
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
Constituït el consorci que ha de gestionar el MUME en data 5 de novembre de
2008, aquest inicià la gestió a 1 de gener de 2009.
En data 2 de gener aquesta alcaldia dictà un decret pel qual s’adscrivia a favor
del Consorci del Museu memorial de l’Exili els béns següents:
Béns immobles: Edifici del Museu memorial de l’Exili, situat al carrer Major
núm. 43-47 del municipi de la Jonquera.
Béns mobles: La relació dels quals consten als annexos 1 i 2 (inventari del
MUME) que s’adjuntaven a la resolució.
Atès el que preveuen els articles 321 del Reglament d’Obres, activitats i serveis
de les entitats locals; i els 22.2 i 47. 2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
del règim local en relació a les competències plenàries per a l’adopció de
l’acord d’adscripció referit,
Per la present aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar en la seva totalitat el contingut del Decret d’alcaldia de 2 de
gener de 2009, pel quals s’adscriu al Consorci del Museu Memorial de l’Exili la
relació de béns moble i immobles que consten com annex al mateix i que
formen part de l’expedient.
Segon.- Determinar que els béns adscrits s’hauran de destinar a les finalitats i
objectius indicats a l’article 4 dels estatuts del Consorci.
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci del Museu Memorial de l’Exili pel
seu coneixement i efectes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de gener de 2009.”
Apunta el sr. alcalde que ja es comentà la proposta a la sessió de la comissió
informativa de fa una setmana i demana si algun regidor vol fer ús de la
paraula.
Demana el sr. Domènech a la secretària com va quedar recollit als estatuts el
destí dels béns si mai el consorci es dissolgués. Contesta la secretària que
subscriu donant lectura a l’article 26 dels estatuts el qual indica que els béns i
drets del consorci revertiran a l’administració que el succeeixi en les seves
funcions. Apunta però que aquest article es refereix als béns del consorci, els

que ara l’ajuntament adscriu continuen sent propietat de l’ajuntament, no
passen a ser del consorci. L’ajuntament els adscriu a les finalitats del consorci i
prou.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta aprovada per
unanimitat.

4.- PROPOSTA DE SOL·LICITAR AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
EMPORDÀ LA DECLARACIÓ DELS BÚNQUERS DE LA JONQUERA COM
A BÉ CULTURAL D’INTERÉS LOCAL.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
La recent publicació del llibre “Dues hores ... als búnquers de la Jonquera”
editat per la fundació Les Fortaleses Catalanes ha vingut a desvetllar la
importància històrica del sistema defensiu construït a la Jonquera durant l’any
1943 per tal de contenir una possible invasió de l’alemanya nazi.
Des del punt de vista patrimonial, el conjunt de búnquers localitzats a la
Jonquera i construïts en execució de la Instrucció C-6, pla defensiu per tal de
contenir una possible invasió de la Whermacht, és únic a Catalunya.
Així doncs, aquest nou element patrimonial existent a la Jonquera es suma a la
riquesa patrimonial del municipi la qual conté joies que abarquen l’evolució
històrica de la civilització occidental: dolmens i menhirs; trofeus romans,
esglésies romàniques, castells, torres de defensa ... i ara aquest nou patrimoni
monumental militar abans referit.
Per tot el que s’ha exposat i per tal de preservar i protegir el patrimoni local,
aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la declaració dels
búnquers de la Jonquera construïts al 1943 i diferenciats dels búnquers de la
línea P, fortificacions úniques a Catalunya, com béns culturals d’interès local
(BCIL), a fi i efecte que, una vegada declarats com a tal, el Departament de
Cultura de la Generalitat els inscrigui dins el catàleg del Patrimoni Cultural
català.
Segon.- Notificar l’acord anterior a la fundació Les Fortaleses Catalanes, pel
seu coneixement .
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de gener de 2009.”
El sr. alcalde comenta àmpliament la proposta senyalant que els búnquers en
qüestió estan situats en propietats privades i que hi ha la idea per part de la
Fundació “les Fortaleses catalanes” de posar-se en contacte amb els
propietaris dels terrenys on aquests s’ubiquen per tal que, prèvia signatura dels
contractes corresponents, els puguin explotar turísticament. Es tractaria
d’organitzar visites guiades que complementarien les visites que ja fan al castell

de Sant Ferran, de Requesens etc. Acaba dient que aquests seria un element
més de dinamització turística del municipi.
Pregunta el sr. Domènech quin cost tindrà tot plegat. Li respon el sr. alcalde
que cap, que al ser propietat privada la neteja i el mínim arranjament que cal
portar a terme en aquestes fortificacions aniran a càrrec de la propietat o de la
fundació referida, si és el cas.
Indica el sr. Domènech que en aquests indrets hi sol haver colònies de
ratpenats, i demana si s’ha pensat què es farà al respecte. Li respon el sr.
alcalde que no, que no s’ha pensat en això i que ja es veurà en el seu moment.
No obstant, apunta que potser no n’hi ha ja que aquests búnquers estan pintats
de blanc.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA
INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET A DECIDIR A TENIR UN ESTAT
PROPI DEL POBLE CATALÀ.El sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC dona lectura al text de la
moció, el qual textualment diu així :
“MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A
TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ.
En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa la cruïlla històrica difícil i
a la vegada decisiva. Trenta anys desprès de la recuperació de les nostres
pròpies institucions d’autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un
important avenç en el benestar de la societat catalana, en l’aprofundiment i en
la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns
han plantejat durant aquest temps.
Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de
societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de
valors cívics i socials progressistes necessiten assolir nous objectius i
requereixen de nous instruments que no permeten l’actual marc constitucional
espanyol. També és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a
la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania
amb que l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies.
Els reptes per a la continuïtat d’una Catalunya moderna i pròspera en l’era de la
globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques
ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en
l’educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l’economia, en la
industria i en tots els àmbits que l’evolució futura demandi.
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític adequat.
L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries
han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual
estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible

la realització d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que
es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties d’èxit.
Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres
competències d’autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i
cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si
tenim en compte que a Europa o es disposa d’un Estat propi o no s’hi compta.
Davant de tot això i en el context en el què ens trobem ara, el conjunt de la
classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt
seriosament sobre quin és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi.
Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el
moment d’apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament
reconeguda en el context internacional i poder desplegar totes les nostres
capacitats col·lectives.
El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions
sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir
aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i catalanes per
encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i
cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans
del país per decidir les pròpies polítiques.
En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la
societat civil: Deu mil a Brussel·les per l’Autodeterminació de la nació
catalana (Deumil.cat); l’objectiu de la qual és que milers de catalans i
catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les –capital
de les institucions europees- sota el crit “Volem l’Estat propi!” en defensa i
reclamant l’autodeterminació del nostre poble.
Deu mil a Brussel·les per l’Autodeterminació de la nació catalana pretén
aconseguir que l’autodeterminació del nostre poble figuri en l’agenda
internacional, especialment l’europea, i que els partits polítics nacionals es
declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a garantir-ne l’exercici.
La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està
totalment oberta al ciutadà individual, així com també a les associacions que
conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes que en els
darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en
resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a
decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials,
empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i
interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les
pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no
se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra
voluntat de ser una nació lliure.
Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar
obertament, mantenint l’autonomia de les persones, organitzacions i
plataformes que persegueixen el mateix objectiu: l’autodeterminació de la nació
catalana.
L’èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d’or per rellançar
internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà
perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i catalanes com

una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. Constituirà una
mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra
cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que
empeny la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat
europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la
construcció de la unitat europea com a catalans.
PER TOT AIXÒ, els regidors i les regidores del/s grup/s
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PROPOSEM al Ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació
ciutadana que recorrerà pels carrers del Brussel·les el proper 7 de març.
Objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un
Estat propi del poble català en l’agenda internacional i en la centralitat del debat
polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a treballar per
a garantir el seu exercici.
2.- Comprometre’s aquest Ple de l’ajuntament a fomentar dinàmiques que
ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir
un Estat propi català. Impulsant contactes institucionals internacionals amb
autoritats locals d’Europa i del món en general.
3.- Comunicar aquests acords a l’organització de la manifestació ciutadana a
Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació provincial; al
Parlament i Govern de Catalunya. Així com al Parlament i Comissió europees.”
Finalitzada lectura demana el vot del consistori indicant que hi ha regidors de
diferents grups polítics que son membres de la plataforma del dret a decidir.
Intervé el sr. alcalde en representació del grup municipal de CiU per senyalar
que el seu grup votarà a favor de la moció ja que la iniciativa a que es refereix
aquest neix de la societat civil catalana i perquè el seu grup creu que cal que el
missatge arribi clar i contundent a Europa.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el
següent :
A favor : 9 vots
En contra : cap
Abstencions : 1, del regidor sr. Aznar, del grup polític del PSC.
La moció fou aprovada per majoria absoluta.
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE ELS
PARCS EÓLICS.El sr. Ramon Boix, del grup municipal d’ERC dona lectura al text de la moció, el
qual diu així :
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA SOBRE ELS PARCS EÒLICS

Atès les informacions facilitades per l’alcalde sobre les centrals eòliques i les
notícies publicades a la premsa, de que el G-8 empordanès és favorable a la
seva implantació.
Atès que el P.O.U.M. del municipi de la Jonquera, vigent, qualifica en el Capítol
Quart. Zona de Connector Ecològic. Espai de lligam entre Espais de P.E.I.N.
(clau 11) els sectors de Muntanya de Sant Julià i la zona del Salt del Fitó, amb
l’objecte de “salvaguardar l’estat actual i evitar actuacions urbanístiques o
industrials o d’altra tipus a les dues zones”.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decretat que
dos parcs eòlics de les Garrigues i, l’Urgell i la Conca de Barberà no s’haurien
d’haver construït sobre sòl rústic en considerar-los un “veritable, efectiu i
innegable sistema general urbanístic”, tal com es determina en l’article 34 de la
llei d’urbanisme de Catalunya, que defineix com “un terreny que el planejament
urbanístic reserva per a les comunicacions, els equipaments comunitaris i els
espais lliures públics, si és que el seu nivell de servei és d’abastament
municipal o superior”. El tribunal ha denegat l’autorització administrativa
atorgada per la direcció general d’Energia i Mines perquè la tramitació prevista
per la Generalitat en l’energia eòlica obvia la llei urbanística i permet construir
els aerogeneradors en terrenys en què no hi ha planejament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de La Jonquera l’adopció del següent
acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de La Jonquera refusa la instal·lació de Parcs
eòlics en els sectors de la muntanya de Sant Julià i la zona del Salt del
Fitó, zones declarades per l’Ajuntament de la Jonquera com “Espai
Natural d’Interès Local” i Zona de Connector Ecològic, i per tant, zones a
protegir.
2. El Ple insta a reprendre els treballs entre els diferents grups municipals
per tal de re-elaborar el Pla Especial per definir els llocs per a la
instal·lació de generadors eòlics en el seu terme, i que aquest Pla tingui
el màxim consens.
3. Instar als Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament per tal que, en base a
aquesta sentència i a d’altres consideracions que estimin oportunes,
recorrin per la via jurídica qualsevol intent d’autorització de parcs o
generadors eòlics en llocs no previstos pel Pla Especial d’implantació
d’aerogeneradors. “
Comenta el sr. Boix que una central eòlica amb aerogeneradors de 80 m.
d’alçada i 3 pales de 77 m. de diàmetre i una potència de 1.500 megawatts per
cap no es pot construir en qualsevol tipus de sòl. Ja no es tracta de si es vol
aixecar en un espai natural protegit, com es va intentar en els primers anys del
desenvolupament eòlic. El fet és que una instal·lació d’aquesta naturalesa no
pot ser tractada urbanísticament com si fos una simple benzinera al costat
d’una carretera comarcal. Al contrari del que passa amb les centrals tèrmiques,
els abocadors, les línies elèctriques i gasistes o les plantes de residus, la
Generalitat permet que els parcs eòlics es construeixin en sòl rústic per mitjà de
“simples llicències en sòl no urbanitzable”, talment es tractés d’unes “senzilles
actuacions d’interès públic” en ple medi natural, segons les dues sentències de

la sala del contenciós administratiu del TSJC. En la sentència al recurs
presentat per la Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn
Natural (Ipcena) contra les autoritzacions als parcs de la serra del Tallat i Vilobí,
el tribunal considera que aquestes dues centrals eòliques, per la seva
rellevància quantitativa i qualitativa, requereixen “urbanísticament la qualificació
de veritable, efectiu i innegable sistema general urbanístic” que contempla la
llei catalana –article 34 de la Llei d’urbanisme el defineix com “un terreny que el
plantejament urbanístic reserva per a les comunicacions, els equipaments
comunitaris i els espais lliures públics, si és el que el seu nivell de serveis és
d’abastament municipal o superior”. Així doncs, el tribunal conclou que les dues
instal·lacions havien d’haver estat previstes en els plans d’ordenació
urbanística municipal (POUM) i, per tant, en sòls urbans o urbanitzables, i
només autoritzades per una llicència en sòl rústic. Es tracta de la primera
sentència judicial d’aquesta naturalesa a Catalunya, i posa en dubte la
rigorositat de la implantació d’aquesta energia renovable per part de la
Generalitat, que es basa essencialment en un decret elaborat expressament el
2002.
El decret d’implantació té naturalesa de pla territorial i se centra en les
condicions ambientals i energètics, però no pas en els urbanístics. Les
sentències del TSJC no discuteixen el decret sinó que estableixen que, més
enllà de la planificació genèrica territorial que suposa, en el cas d’aquests dos
parcs eòlics, que afecten els termes municipals de Fulleda, Tarrés, Vallbona de
les Monges i Passanant, s’havia d’haver tingut en compte la seva naturalesa
energètica i envergadura per tal de planificar-los urbanísticament.
Intervé el sr. alcalde per senyalar que el seu grup no votarà a favor d’aquesta
moció i passa a explicar el perquè.
Comenta que ha revisat en quin estat es troba l’expedient d’aprovació del Pla
Especial sobre els parcs eòlics junt amb els serveis jurídics de l’ajuntament.
Informa que el dit pla especial, aprovat inicialment per unanimitat dels membres
del consistori, és un pla restrictiu que permet només la implantació de parcs
eòlics a les cotes baixes del terme i els prohibeix a la zona del connector
ecològic, zona PEIN etc. Contra l’acord d’aprovació inicial es presentaren
varies al·legacions que cal resoldre. Cal així mateix la redacció de determinats
estudis ambientals que han estat requerits pel Departament de Medi Ambient.
Continua dient que :
1.- La moció fa un seguit d’apreciacions que no son certes: Ell com alcalde no
s’ha manifestat mai a favor dels parcs eòlics, i el G-8 de la comarca no han fet
cap valoració sobre els parcs de la Jonquera. Ell simplement ha comentat que,
si la Generalitat no aprova definitivament el pla especial de parcs eòlics que té
en tràmit l’ajuntament de la Jonquera, amb les limitacions abans apuntades, el
dit pla s’haurà d’adaptar al mapa eòlic de Catalunya.
2.- El ple ja va refusar la instal·lació de parcs eòlics a les zones de connector
ecològic, PEIN etc a que es refereix la moció ja que, com ha dit abans, al pla

aprovat inicialment només es permeten aquestes instal·lacions a la zona sud
del municipi. No cal doncs tornar-ho a proposar mitjançant la present moció.
3.- No cal que el ple insti als diferents grups municipals a treballar amb consens
sobre aquest tema ja que el pla especial aprovat inicialment ho fet per
unanimitat dels assistents, per tant, el consens era total.
4.- Els serveis jurídics municipals no actuen de manera independent sinó a
instàncies dels òrgans de govern de la corporació
Afirma que no calia la moció i que el que ell creu que si cal és, abans de
continuar amb la tramitació de l’expedient d’aprovació del pla especial, disposar
d’un informe de la Comissió territorial d’urbanisme que clarifiqui si aprovarà el
Pla especial que té en tràmit aquest ajuntament, el qual és més restrictiu que el
mapa eòlic de Catalunya pel que fa a les zones aptes per situar parcs eòlics.
Acaba dient el sr. alcalde que demanaria al grup municipal d’ERC que no imputi
tota la responsabilitat de si hi ha o no parcs eòlics a la Jonquera a l’alcalde o al
G-8. Reitera que ell no esta a favor dels esmentats parcs però si n’hi acaba
havent, tan a la Jonquera com a l’Alt Empordà, serà perquè el govern de
Catalunya, del que en forma part Esquerra republicana, així ho vol. I que no es
pot anar a missa i a la processó a l’hora.
Respon el sr. Domènech que el grup municipal d’ERC son membres d’Esquerra
Republicana de la Jonquera i com a tals defensen els interessos del municipi.
Que ni son govern de la Generalitat ni tripartit ni res d’això. Que el sr. alcalde
sempre tita pilotes fora en aquest sentit i que ells defensen els seus votants i
prou.
Apunta que creu recordar que el sr. alcalde personalment i bé CiU temps
enrere es mostrava favorable a la implantació de parcs eòlic a la zona de Sant
Julià, que en té algun tipus de constància d’això i que sorprèn que ara es digui
el contrari.
Continua dient que ha estat la voluntat política dels ajuntament contraris a la
instal·lació de parcs eòlics als municipis a que es refereix la sentència que ha
esmentat el sr. Boix, la que ha propiciat la dita sentència. Es a dir, que sense
els recursos presentats no hi hagués hagut la possibilitat que l’òrgan judicial és
manifestés i declarés la nul·litat dels acords.
Acaba dient que si el consistori de la Jonquera és unànimement contrari a la
instal·lació dels parcs, s’hauran de posar a treballar i presentar batalla tots
plegats. I que l’informe a que s’ha referit l’alcalde potser s’hauria de demanar a
algú més ja que la comissió territorial d’urbanisme no aprovarà el pla actual si
no es modifica.
Intervé el sr. alcalde que presentar la batalla de què parla el sr. Domènech pot
comportar haver d’assumir responsabilitats patrimonials importants. Pel que fa
a les sentències esmentades i al que acaba de comenta el sr. Domènech sobre
l’actitud que han tingut els ajuntament de les comarques de les Garrigues,

Terra Alta etc. remarca que els recursos no els varen presentar els ajuntament
sinó entitats ecologistes i particulars.
Intervé el sr. Boix per matissar la referència del sr. alcalde al començament del
debat del present punt quan ha fet referència que els parcs eòlics que hi puguin
haver serà responsabilitat del govern de la generalitat del qual ERC en forma
part. Senyala que el Decret de la Generalitat d’implantació de parcs eòlics és
de l’any 2002 quan governava Convergència i Unió. Respon el sr. alcalde que
el cas és que en els governs de CiU no s’instal·là cap parc i això és així perquè
el govern es va comprometre que no se n’instal·laria cap que l’ajuntament
corresponent no ho volgués. Replica el sr. Boix que se’n varen autoritzar 3
mesos abans de les eleccions.
Apunta el sr. alcalde que el que ell diu i el que diu el sr. Domènech pot ser
compatible en el sentit de sol·licitar l’informe a que s’ha referit abans i
simultàniament fixar les reunions que calguin per re-estudiar el pla especial de
parcs eòlics.
No obstant això, el sr. Domènech demana que es sotmeti a votació la moció
que ha presentat el seu grup.
El sr. alcalde posà la moció a votació essent el resultat de la mateixa el
següent:
A favor: 4 vots
En contra: 6 vots, dels srs. Cabezas, Serra, Martínez, Guri i Fiol del grup
municipal de CiU , i sr. Aznar, del grup municipal socialista.
Abstencions: cap
La moció fou rebutjada per majoria absoluta.

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU D’ADHESIÓ
D’AQUEST AJUNTAMENT A LA DECLARACIÓ “EL VI, NUTRICIÓ I
SALUT”.Es dona lectura al text de la moció, el qual textualment diu així :
“MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE EL GRUP PARLAMENTARI DE CIU
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ “EL VI, NUTRICIÓ I SALUT”
Amb l’adhesió dels municipis vitivinícoles catalans a la Declaració “El Vi,
nutrició i salut” amb el lema “El Vi es gaudeix amb moderació”, l’INCAVI, FIVIN i
els Consells Reguladors de les DO Catalanes pretenen explicitar públicament
que el sector vitivinícola forma part de la cultura i tradició catalanes. Així
mateix, el sector vitivinícola compta amb un present i unes perspectives de
futur engrescadores per al propi sector i per als municipis i comarques
vitivinícoles de Catalunya.

La Declaració ha de servir també per a fer difusió de la Cultura del Vi i la Dieta
Mediterrània.
Volem promoure el coneixement i l’estima envers a tot allò que envolta el Vi:
des de la vinya a la taula tot passant Ens mou la difusió de la cultura del Vi que
té com a una de les seves principals fites el fomentar, entre amplis sectors de
la població de casa nostra, el coneixement i gaudi del Vi a partir d’un consum
moderat i responsable.
La dieta Mediterrània és considerada avui pels experts com l’aproximació més
exacte a la dieta ideal, tot contribuint a millorar la nostra salut i qualitat de vida.
Constituïda per productes originaris de les riberes de la Mar Mediterrània
compta amb un ric ventall d’aliments, entre els quals destaquen, les fruites, les
verdures, els cereals, el peix, l’oli d’oliva i el Vi.
L’objectiu, doncs, és difondre la Cultura del Vi des de la perspectiva d’un
consum moderat i responsable associat a la gastronomia, el lleure i la cultura.
La Declaració “El Vi, nutrició i salut” amb el lema “El Vi només es gaudeix amb
moderació” recull els següents punt:
1) El Vi és un aliment que forma part de la cultura tradicional dels països
mediterranis. Els clàssics grecs presentaven la cultura del vi com a
característica dels pobles agricultors civilitzats.
2) La Vinya configura un paisatge característic i perfectament integrat en el
medi natural i té una importància capital en el manteniment del medi
ambient, especialment en la protecció del sòl enfront dels processos
erosius. La Vinya ofereix també un doble benefici mediambiental en la
lluita contra el canvi climàtic; és font d’oxigen i absorbent del gasos
d’efecte hivernacle.
3) El conreu de la Vinya i l’elaboració del Vi han generat a cada territori una
arquitectura que ha configurat un paisatge, tant rural com urbà, singular.
Tot un patrimoni a conservar i gaudir.
4) Nombrosos estudis científics mostren que el consum moderat de vi té
efectes beneficiosos en la salut, fins i tot, recomanable en adults i sans.
5) Practicar l’abstinència en cas de malaltia, embaràs o trastorn psíquic i si
es prenen fàrmacs o sedants és d’obligat compliment.
6) Transmetre la cultura del Vi en l’entorn familiar i social de manera que
s’aprengui a consumir-lo de manera moderada i responsable.
7) Els encants del Vi es troben en els matisos cromàtics i en les aromes.
Beure’n molt o beure de pressa disminueix el plaer de degustar-lo.
Prendre’l a poc a poc permet assaborir-lo amb els cinc sentits.
8) El Vi està fet per acompanyar els àpats, i el bon àpat, perquè
l’acompanyi un bon Vi.
9) El consum de Vi és un acte social. Cal compartir-lo per a poder gaudir de
tota la seva complexitat.
10) El Vi es gaudeix amb moderació. “
La moció fou aprovada per unanimitat.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA

Abans d’entrar en el present punt, el sr. alcalde informa de dos decret signats
per ell recentment, en matèria de personal: el nomenament de funcionària de
carrera a l’agent de la Policia Local sra. Judit Carreras Borràs una vegada
superat el curs de formació a l’Escola de Policia així com el període de
pràctiques; i la contractació per obra o servei i a temps parcial de la sra. Ma.
Pilar Vila com dinamitzadora juvenil.

8.1.- Acordada prèviament la urgència per unanimitat i atesa la reincorporació
al seu lloc de treball de la sra. Marta Llauradó Valbuena desprès de la llicència
per maternitat, s’acordà proposar al Departament de Justícia de la Generalitat
que sigui novament ella l’encarregada del Registre Civil de la Jonquera.

8.2.- Vist l’acord de Junta de Govern de data 13 de gener d’enguany pel qual
es sol·licitava al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la redacció del Pla de
desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM), per unanimitat s’acordà :
1.- Ratificar l’acord esmentat de la Junta de Govern de 13 de gener d’enguany.
2.- Manifestar la voluntat d’aquest ajuntament d’encomanar la gestió futura de
la recollida selectiva de la FORM al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
3.- Facultar a l’alcalde la signatura de quants documents siguin necessaris per
a l’execució del present acord.
Intervé el sr. Domènech per dir que suposa que aquesta encomana de gestió
es pot deixar sense efecte quan l’ajuntament vulgui. Li respon el sr. alcalde que
si.

8.3.- Per unanimitat s’acordà que les notificacions de les convocatòries de les
sessions plenàries es faran per correu electrònic i la documentació, en paper,
es deixarà a la bústia dels regidors sense necessitat de signar l’acusament de
rebuda. Els regidors que no tinguin adreça de correu electrònic, es farà amb
entrega personal al domicili signant la còpia corresponent.

9.- PRECS I PREGUNTES
9.1 Pregunta el sr. Domènech si la contractació de la dinamitzadora juvenil és
un acte ajustat a dret. Per ordre del sr. alcalde respon la secretària que
subscriu dient que si, que s’imagina que ho pregunta perquè la plaça no
consta a la plantilla de personal. Comenta que es tracta d’una contractació
per obra o servei, es a dir, es una plaça que no té una vocació de
permanència, pel que no figura a la plantilla. I la modalitat de contracte
esmentat suposa que la durada del mateix serà la equivalent a la de la

prestació del servei de dinamització. Quan aquest es doni per finalitzat,
acabarà el contracte.
9.2 Demana el sr. Domènech per la convocatòria que ha vist publicada, de
concurs-oposició per a cobrir una plaça d’auxiliar d’administració general.
Demana com és això si es va decidir que enguany no es convocava cap
plaça. Li respon el sr. alcalde que no es tracta d’una plaça nova sinó de la
ja existent adscrita als serveis de Can Laporta i actualment coberta
interinament.
9.3 Pregunta el sr. Boix si l’ajuntament ha adoptat alguna mesura per acabar
amb l’intrusisme que hi ha en la prestació del servei de taxi al municipi.
Respon el sr. alcalde que es té coneixement del que indica el sr. Boix i
que la Policia Local hi és a sobre però que és molt difícil actuar amb una
certa efectivitat ja que costa molt provar que aquests vehicles ,que no
tenen llicència de taxi, en realitat estan prestant aquest servei. Si
demanes als passatgers sempre et diuen que son parents, amics etc. del
xofer. Comenta el sr. Guri que coneixen els cotxes que fan de taxi, entre
d’altres, una furgoneta blanca però que sempre que ha estat parada per la
policia, la resposta tant del conductor com dels clients ha estat la indicada
abans pel sr. alcalde.
9.4 Demana el sr. Boix si l’ajuntament té informació estadística dels fets
delictius que es cometen al municipi. Li respon el sr. alcalde que si, que fa
pocs dies l’inspector dels Mossos d’Esquadra de Figueres li ha passat la
informació de l’any 2008. Comenta que es tracta de dades estadístiques
molt detallades i que, si li interessa, la posa a la disposició del sr. Boix.
Indica el sr. Boix que tothom sap al poble on es ven droga etc. i que ens
escandalitzem per la prostitució però de la droga sembla que ningú
s’escandalitzi. Li respon el sr. alcalde dient que la policia local ha elaborat
un informe on es fa el tràfic indicant bars, pisos, locals comercials etc. i
que els mossos han fet i estan fent vigilància estàtica, es a dir, vigilen els
indrets amb agents de paisà ... es a dir que s’hi està treballant i que es un
tema molt delicat.
Sense més preguntes a fer i abans d’aixecar la sessió comenta el sr. alcalde el
tema de la reforma de l’església parroquial que va ser objecte de comentari a la
sessió plenària anterior. Informa que el dia 25 de juliol de l’any 2007 ell, en la
seva qualitat d’alcalde, va dirigir un escrit a mossèn Eduard en la que li deia
que havien de continuar treballant per intentar cercar una solució que permetés
l’arranjament de l’església, que mantenia l’oferiment per treballar plegat per
aconseguir-ho. Continuà dient que qui ha de liderar aquest tema és la
parròquia. Acaba dient que el dia 6 de febrer hi ha prevista un entrevista del
mossèn al bisbat i que aquell li ha demanat si el voldria acompanyar, cosa que
farà evidentment.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21,50
hores, de tot el que com a secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

