ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 26 DE MARÇ DE 2009.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-sis de març 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. sr. Manuel Ángel M. Botana Penela
ACTUA DE SECRETARIA: la que ho és 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 repartides còpies de les actes corresponents a les sessions
celebrades els dies 26 de febrer i 9 de març de 2009, aquestes foren
aprovades per unanimitat, amb la correcció, a l’acta del dia 26 de febrer, de
l’error detectat pel sr. Domèmench al punt 7.6. No es va referir a la
convocatòria d’un ple sinó a la celebració d’una comissió informativa i una junta
de portaveus. Per tant, es substitueix “ple extraordinari” per “una comissió
informativa i una junta de portaveus”.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
REURBANITZACIÓ DE L’ENTRADA SUD DEL MUNICIPI DE
JONQUERA.-

DE
LA

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.
En data 29 de gener de 2009 el projecte va ser aprovat inicialment per acord
del Ple Municipal i a continuació va ser sotmès a informació pública per un
termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci al BOP núm. 30 del dia 13 de febrer,
sense que s’hagin presentat al·legacions.
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 definitivament 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.- Publicar aquest acord en el BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que es tracta de l’aprovació definitiva del projecte que ja
fou aprovat inicialment per ple , el qual no ha rebut cap al·legació.
Apunta el sr. Domènech que el grup municipal d’ERC s’abstindrà a la votació
pels mateixos motius que exposaren a l’aprovació inicial del dit projecte: que
estan d’acord en què es reurbanitzi el sector però no en el projecte concret que
es va aprovar inicialment i ara es proposa la seva aprovació definitiva.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent:

A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors sr. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC i sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB L’EMPRESA “ENERGIA DE CATALUNYA, SL” PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN MINIPARC EÒLIC A LA SERRA DE CUMANERA
D’AQUEST TERME MUNICIPAL.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ Per part de l’empresa “Energies de Catalunya SL”, empresa especialitzada en
la promoció d’instal·lacions energètiques i mediambientals, s’ha presentat en
data 13 de febrer de 2009 un avantprojecte de miniparc eòlic al municipi de la
Jonquera.
En virtut de l’esmentat avantprojecte, el miniparc eòlic s’ubicaria a la zona
situada entre el polígon del Mas Morató i la Serra de Cumanera, al límit sud del
terme municipal.
Per aquests motius, dita empresa ha proposat a l’Ajuntament de la Jonquera la
signatura d’un conveni de col·laboració, l’objecte del qual és establir les
condicions de les compensacions econòmiques que a favor de l’ajuntament
sorgeixin com a resultat de la instal·lació, construcció i explotació del projecte
de miniparc, així com de les seves línies d’evacuació i instal·lacions connexes
necessàries per a la seva explotació. Així mateix, l’esmentat conveni preveu les
obligacions que ambdues parts assumirien amb la signatura del mateix i que
consten a l’expedient tramitat a l’efecte.
Per tot això per la present es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de La Jonquera
i l’empresa “Energies de Catalunya SL” per a la futura implantació d’un
miniparc eòlic al municipi de la Jonquera.
Sebon.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que
s’escaiguin en ordre a la correcta execució dels presents acords.

No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta la proposta el sr. alcalde senyalant que aquest miniparc es vol situar
en un lloc apte segons el Pla Especial que s’està tramitant amb consens de tots
els grups polítics representats al consistori i d’acord també amb el Mapa eòlic
de Catalunya. Afegeix que s’està tramitant un projecte de llei que declararà
d’interès públic les infraestructures d’energies renovables, pel que considera
interessant tenir signat el conveni per tal de garantir les contraprestacions
econòmiques que percebrà l’ajuntament.
Intervé el sr. Domènech demanant que es deixi sobre la taula aquesta qüestió
per les raons que passa a exposar:
1. Diu que és molt probable que el parc eòlic de Sant Julià acabi sent una
realitat, per tant, si també es fa el de l’Auleda, la Jonquera podria acabar
tenint 3 parcs eòlics i això, digué, són molts molins.
2. Digué que una qüestió com aquesta és molt important i cal l’obtenció
d’un consens ampli, pel que creu que s’hauria d’obrir un debat amb les
entitats del poble.
3. Cal que s’estudiï amb més profunditat els efectes que la instal·lació
provocarà a la zona industrial propera.
4. El conveni que es proposa aprovar no fa referència ni a quants molins
s’instal·laran, ni de quina potència, ni el lloc on s’ubicaran, etc.
Respon el sr. alcalde dient que en el que ha exposat al punt primer hi podria
estar d’acord, però que aquest miniparc es pretén instal·lar en una zona en la
qual tots els grups polítics hi estan d’acord i que si se n’instal·len a Sant Julià o
a l’Auleda serà contra la voluntat d’aquesta corporació i que s’intentarà i es
lluitarà perquè no sigui així. Continua dient que el que no es pot fer és declarar
una zona com a apte, generar expectatives a les empreses del sector i desprès
no estar a favor d’una implantació allà.
Senyalà que es diu clarament que són 5 molins els que s’instal·laran i que la
legislació considera miniparc quan hi ha com a màxim 5 aerogeneradors,
essent la competència per a la seva instal·lació dels ajuntaments.
Acabà dient que, amb la signatura d’aquest conveni, el que obté l’empresa és
una mena de presa de possessió d’un espai per a la instal·lació futura del
miniparc i res més. I l’ajuntament obtindrà les contraprestacions econòmiques
que allà s’expliciten.
Intervé el sr. Domènech dient que el Pla Especial dels parcs eòlics encara no
s’ha aprovat definitivament, que falten informes mediambientals i reitera la
petició d’una participació ciutadana en el tema.
Li contesta el sr. alcalde dient que no estén el canvi de postura del grup
municipal d’ERC que han participat en la definició dels espais aptes per a la

implantació de parcs eòlics al municipi i ara no volen aprovar el conveni que es
proposa.
Li respon el sr. Domènech que continuen pensant igual però creu inoportuna la
signatura d’aquest conveni.
Demana la paraula el sr. Botana, del grup municipal popular, per preguntar a
l’alcalde si amb la signatura del conveni s’assegura la contraprestació
econòmica, la qual, si es declaressin d’interès públic les energies renovables,
potser no es cobraria. Li contesta l’alcalde que probablement així seria.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el
següent:
A favor:
6 vots
En contra: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions: 1, del regidor sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL RESULTAT DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2008.El sr. alcalde dona lectura al Decret que signà en data 24 de març, d’aprovació
de la liquidació del pressupost exercici 2008, la qual dóna un romanent líquid
de tresoreria afectat per a despeses generals de caràcter negatiu i amb un
import de 378.555,18 euros. Explica els motius que han portat a aquest
resultat, bàsicament el fet que s’ha recaptat molt per sota de les previsions
pressupostàries. Comenta que, per altra banda, hi ha un romanent important
per destinar-lo a inversions.
Acaba fent esment a les mesures que cal adoptar davant la situació descrita,
de romanent líquid de tresoreria de caràcter negatiu, que vénen recollides a
l’informe d’intervenció i que són objecte del punt següent de l’ordre del dia: una
reducció de la despesa al pressupost 2009 i la subscripció d’una operació de
crèdit per eixugar el dèficit fins el límit màxim que permet la normativa
d’hisendes locals.

5.- PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT DE
318.577,65 € PER UNA BANDA I, PER ALTRA BANDA, LA REDUCCIÓ DE
LES DESPESES DEL PRESSUPOST 2009 EN LA QUANTITAT DE
59.977,53 €, MESURES AQUESTES NECESSÀRIES ATÈS EL ROMANENT
DE TRESORERIA NEGATIU RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2008.-

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

“ Aprovada per aquesta alcaldia en data 23 de març últim la liquidació del
pressupost exercici 2008, amb un romanent de tresoreria per a depeses
generals de caràcter negatiu, en la quantia de – 378.555,18 €.
Vist l’informe d’intervenció en el qual s’indica quines han de ser les actuacions
que ha d’emprendre la corporació derivades de la situació abans esmentada.
Atès que és del tot impossible reduir les despeses del vigent pressupost en la
quantia de 378.555,18 € sense que els diferents serveis municipals es veiessin
seriosament afectats.
Aquesta alcaldia, a la vista del contingut de l’informe d’intervenció i del que
disposa l’article 192 del Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, té a bé
proposar a l’ajuntament ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la subscripció d’una operació de crèdit per l’import de
318.577,65 €, import que es correspon al 5% dels recursos ordinaris del
pressupost i que és l’import màxim per permet el text legal abans esmentat per
fer front al romanent de tresoreria negatiu amb què s’ha tancat la liquidació del
pressupost 2008.
Segon.- Reduir les despeses del vigent pressupost 2009 en la quantia de
59.977,53 €, d’acord amb el detall següent:
Partida

Denominació

Consignació

Reducció

4-21300
4-22200
4-22500
4-22604
4-48901
4-48902

Conserv. maquinària
Telefòniques
Taxa abocador
Conselleria Cultura
A Entitats culturals
A Entitats esportives

80.000
50.000
250.000
60.000
5.000
27.000

22.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
997,53
7.000,00

Total

............................................................

59.997,53

Tercer.- Suplementar la partida 1-20200 del pressupost - lloguer de locals –
amb la quantitat de 9.000 €. Els fons necessaris provenen de baixes de crèdit
de les partides que s’indiquen a continuació :

Partida

Denominació

Consignació

4-22611
4-22612
5-21100
5-21002

Cons. Noves tecnologies 5.000,00
Conselleria Educació
5.000,00
Infraestructura i bens
40.000,00
Vies urbanes
37.000,00

Reducció
2.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00

No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 24 de març de 2009. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de la proposta i el fet que s’ha aprofitat
aquesta modificació de crèdits al vigent pressupost per incrementar la partida
de lloguers, atès que és voluntat de l’equip de govern regularitzar la renda que
es paga a la societat de socors mutus “ La Unió Jonquerenca” pel lloguer de la
sala d’espectacles.
Pregunta el sr. alcalde si hi ha algun regidor que vulgui fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Domènch per dir que ja fa temps que el seu grup havia proposat
una reducció de les retribucions dels membres de la corporació. Apunta també
que al seu grup li hauria agradat poder reduir encara més les despeses però
que entenen que és difícil poder-ho fer. Acaba dient que s’abstindran a la
votació de la present proposta.
Respon el sr. alcalde indicant que és intenció de l’equip de govern utilitzar una
part del romanent que hi ha per a despeses amb finançament afectat, és a dir,
per inversions, i destinar-lo a reduir el capital viu pendent d’amortitzar dels
préstecs que té l’ajuntament. El que es vol fer, per tal que aquesta nova
operació de crèdit, que s’haurà de fer per import de 318. 577,65 €, no
incrementi la càrrega financera, és amortitzar del total del capital viu aquesta
mateixa quantitat, quantitat que sortirà d’aquest romanent que queda per
inversions. Entén que aquesta mesura, si més no, ajudarà d’alguna manera a
què els efectes d’aquesta situació de tancament amb dèficit siguin menys
gravosos.
Demana el sr. Domènech a la secretària algun aclariment en relació a la
quantitat total dels saldos pendents de cobrament que té l’ajuntament, explicant
aquesta que la dita quantitat engloba no només els rebuts dels contribuents
pendents de cobrament que té l’ajuntament sinó també les subvencions de tota
mena que encara no s’han cobrat, entre elles la de l’INTERREG III del museu
de l’exili, etc.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC i dels sr. Botana, del grup municipal popular.

La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A
LA PARTICIPACIÓ LOCAL EN ELS INGRESSOS ESTATALS.Es dona lectura al text de la moció que presenta el grup municipal de CiU, el
qual diu així :
“MOCIÓ RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ LOCAL EN ELS INGRESSOS
ESTATALS
Atesa la crònica manca de concreció del procés de descentralització i de
definició dels serveis a prestar pels tres nivells de l’Administració pública:
central, autonòmica i local que ha penalitzat als governs locals, els quals s’han
vist obligats a consolidar un ampli ventall d’activitats i serveis a la ciutadania
sense el recolzament econòmic necessari per fer-ne front.
Atès que aquesta situació ha comportat un ofec econòmic i financer pels
governs locals de Catalunya i ha evidenciat clarament la insuficiència de
l’actual sistema de finançament local per poder assumir tots els serveis i
competències que demanden els ciutadans. Situació que s’ha generat, en bona
part, com a conseqüència de l’escassa participació dels municipis en els
ingressos de l’Estat en comparació amb el paper fonamental dels governs
locals en la provisió pública de serveis.
Atès que l’actual crisi econòmica no ha fet si no agreujar encara més el
desequilibri de l’actual sistema de finançament dels municipis degut a la
davallada dels ingressos tributaris i a l’augment de la demanada de serveis
socials el que provoca dèficits pressupostaris i la impossibilitat del compliment
de la Llei d’estabilitat pressupostaria i aboca a molts ajuntaments a la confecció
de plans de sanejament financer.
Atès que una de les principals fonts de finançament amb la que compten els
ajuntaments són els ingressos provinents de la participació en els ingressos
tributaris de l’Estat i que l’Administració de l’Estat, lluny de ser sensible a les
necessitats d’aquests, ha disminuït al voltant d’un 3,5% la previsió
d’avançaments de l’esmentada participació per l’any 2009 respecte dels
ingressos de l’exercici 2008.
Atès que és necessària una imminent reforma integral del sistema de
finançament local que representi un canvi de model, atesa la insostenible
situació econòmica actual dels governs locals catalans.
Atès que el nou model de finançament dels governs locals s’haurà de basar en
la nova definició de competències compartides entre l’Estat i la Generalitat de

Catalunya en matèria de finançament local, previstes en els articles 218.1 i
219.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Competències que abasten, entre
d’altres, la capacitat de la Generalitat de fixar els criteris de distribució de les
participacions d’altres administracions a càrrec dels seus pressupostos, així
com la creació d’un fons de cooperació local destinat als governs locals de
caràcter incondicionat.
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents:
ACORDS
Primer. Exigir al Govern de l’Estat que durant l’exercici 2009 es mantingui com
a mínim una quota igual a la corresponent a l’exercici 2008 en concepte de
participació municipal en els tributs de l’Estat.
Segon. Sol·licitar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una
reforma integral del sistema de finançament dels governs locals que contempli
el nivell real de prestació de serveis públics, garanteixi el compliment del
principi de suficiència financera i acabi amb el model seguit fins ara, consistent
en la transferència indiscriminada i compulsiva de competències sense la
correlativa injecció de recursos necessaris per fer-ne front.
Tercer. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, així com als Diputats del
Parlament de Catalunya, al Departament de Governació i Administracions
Públiques i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
La Jonquera, 26 de març de 2009”
S’entra seguidament en un debat sobre la participació dels ajuntaments en el
repartiment dels ingressos de l’Estat, apuntant el sr. alcalde que aquesta és
una reivindicació històrica ja que, des de fa anys, es va prometent que els
ajuntaments rebran el 25% dels ingressos estatals i encara s’està, com fa molts
anys, en el 13%. Apunta el sr. Boix que encara que se’n rebin més, també se’n
gastaran més, afegint el sr. Domènech que el que cal és racionalitzar la
despesa pública.
Pregunta el sr. Botana, arran del que s’indica al text de la moció, en relació a la
transferència de competències que reben els ens locals sense la correlativa
injecció de recursos necessaris per fer-ne front, quin són els serveis que
assumeix l’ajuntament sense que rebi diners.
Li respon el sr. alcalde que, per exemple i d’entre altres, el manteniment de les
escoles i el servei de llars d’infants, els quals els assumeixen els ajuntaments
amb unes ajudes de la Generalitat que no arriben al 25% del cost.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:

A favor:
10 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, del regidor sr. Botana, del grup municipal popular.
La moció fou aprovada per majoria absoluta.

7.- PROPOSATES D’URGÈNCIA
Indica el sr. alcalde que hi ha una proposta a presentar per via d’urgència, que
fa referència a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 corresponent a la
taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries.
Declara la urgència per unanimitat, es dona lectura a la proposta que presenta
al ple l’alcaldia-presidència, la qual textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

“ Aquest ajuntament és conscient de la particular situació en què es troben
alguns locals dedicats a bars i restaurants pel que fa a la seva tributació per la
taxa de recollida domiciliària d’escombraries. En alguns dels establiments
esmentats hi ha escales, passadissos i espais dedicats a magatzems que fan
que el local tributi per una superfície molt superior a la que li pertocaria de no
existir aquests espais.
A la vista del que s’ha referit i per tal de subsanar d’alguna manera aquesta
situació que fa que els titulars dels negocis hagin de fer front a unes quotes que
no guarden relació amb els locals on s’exerceix l’activitat.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Modificar l’article 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, introduint un nou apartat amb el
text següent :
...../....
11.- Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària els locals dedicats a bars
i restaurants dins els quals hi hagi espais dedicats a escales, passadissos i
magatzems la superfície total dels dits espais suposi entre un 20 i un 50% de la
superfície total del local. S’aplicaran les bonificacions següents :
a) Superfície destinada a escales, passadissos i magatzems que suposi
entre un 20% i un 30% del local ............................30% de bonificació

b) Superfície destinada a escales, passadissos i magatzems que suposi
entre un 30% i un 50% del local ............................50% de bonificació.
La bonificació s’atorgarà prèvia petició del contribuent a la qual adjuntarà un
plànol acotat del local, signat per tècnic competent i visat, en el que s’indiqui els
espais dedicats a escales, passadissos i magatzems i la seva superfície.
L’ajuntament, si així ho creu convenient, efectuarà visita d’inspecció i
comprovació prèvia la resolució de la petició de bonificació.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP, als efectes de
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que estimin
oportunes, senyalant que, de no presentar-se’n, els acords adoptats restaran
definitivament aprovat sense adopció de nou acord.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 25 de març de 2009. L’alcalde.”
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el
sr. Domènech per manifestar que s’haurien de rebaixar les quotes de la taxa
del servei d’escombraries i que potser el que caldria és revisar el contracte que
té l’ajuntament subscrit amb l’empresa que presta el servei per tal de rebaixar
el cost del mateix. Continuà dient que paral·lelament al que acaba de dir,
caldria també racionalitzar la gestió dels residus.
Li contesta el sr. alcalde dient que és difícil rebaixar el cost del servei i
renegociar el preu del contracte. Afegí que la recollida d’escombraries és un
servei que cada any suposa un cost major ja que s’adquireixen nous
contenidors i la recollida selectiva i el reciclatge cada vegada és més car.
Acaba dient que es fa el màxim en el tema de la recollida selectiva i que l’any
que ve es farà la recollida selectiva de la fracció orgànica, que tot plegat té un
cost elevat i s’ha de repercutir al ciutadà però que, en qualsevol cas, aquest no
és l’objecte de la proposta ni avui es tracta de discutir això.
Demana la paraula el sr. Botana manifestant el seu acord amb el que ha
manifestat el grup d’ERC, que cal baixar les quotes de la taxa per la recollida
d’escombraries. Entrant ja en la proposta concreta, afirma que se li complica
molt el tema al contribuent, que ell creu que s’hauria de demanar que sol·licités
la bonificació i prou, que no veu bé que se li demani un certificat d’un tècnic,
visat, etc. Comparà els tràmits administratius al nostre país amb els que diu hi
ha a França, on la gent es pot fer una casa sense cap permís, com aquell que
diu. Acabà dient que és de la opinió que sigui l’ajuntament qui faci les
inspeccions per determinar si un sol·licitant de la bonificació que ens ocupa
compleix els requisits o no. Finalment demana que l’aplicació d’aquestes
bonificacions tingui caràcter retroactiu a gener d’enguany, preguntant a la
secretària si això jurídicament és possible.

Respon la secretària per indicació del sr. alcalde dient que no, que les
bonificacions no es poden aplicar amb caràcter retroactiu, que s’atorguen a
petició del contribuent i s’apliquen a partir del moment en què s’han atorgat per
l’organisme competent. Que no seria ajustat a dret aplicar una bonificació amb
efectes gener 2009 ja que a aquella data aquesta no existia, no estava prevista
a l’ordenança fiscal. Acabà dient que s’ha de considerar també els efectes que
les bonificacions tenen en la hisenda local, en la disminució d’ingressos que
això suposa.
Intervé el sr. alcalde dient que veu bé, per exemple, que la documentació que
hagi d’aportar el sol·licitant no sigui visada, així es facilita la gestió i sempre
l’ajuntament podrà fer les visites d’inspecció que cregui oportunes. Per tant,
modifica la proposta retirant la paraula visat de l’últim paràgraf del primer punt
de l’acord que figura a la proposta.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta, amb la modificació
apuntada, a votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6
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.

8.- PRECS I PREGUNTES.
8.1 Demana la paraula el sr. Domènech manifestant que, segons l’estat de
liquidació del pressupost, els ingressos per la taxa de la recollida
d’escombraries han estat inferiors en 110.000 € sobre els previstos. Demana
en què s’han gastat els diners quan, segons la documentació, el servei ha
costat 865.705 € més uns 102.000 de la deixalleria.
Respon el sr. alcalde que als costos hi ha d’afegir la taxa pel servei de
l’abocador comarcal, despesa aquesta que suposa uns 250.000 € a l’any.
Pregunta el sr. Domènech com es pensa compensar la disminució en la
recaptació que suposarà l’atorgament de les bonificacions acordades al punt
anterior.
Contesta el sr. alcalde que creu que la situació objecte de bonificació pot
afectar a 4 o 5 establiments i que no creu que el total que es bonificarà superi
els 15.000 € , suma que no es massa significativa. Digué però que és difícil de
saber l’efecte que pot tenir.
8.2 Pregunta el sr. Domènech de quina data es el Reglament del Taxi que té
aprovat l’ajuntament. Respon la secretària per ordre del sr. alcalde dient que de
fa ja temps. Explica que amb posterioritat al dit reglament es va aprovar la Llei
del Taxi per part del Parlament de Catalunya. Intervé el sr. alcalde per apuntar

que l’interès per aquesta reglamentació deu tenir a veure amb la llicència de
taxi que recentment ha atorgat l’ajuntament, fent seguidament un resum de
com s’ha desenvolupat la qüestió. Demana el sr. Domènech que se li faciliti una
còpia del reglament.
8.3 Intervé el sr. Boix per demanar a quan han ascendit els ingressos derivats
dels contractes de patrocini publicitari que ha signat l’ajuntament amb diferents
empreses i a què es destinen. Li respon el regidor d’esport sr. Aznar dient que
a uns 6.000 € i es destinen a organitzar activitats esportives i a la compra de
material esportiu.
8.4 Demana la paraula el sr. Botana per preguntar per les obres que s’estan
executant al barri del Portús per part de la societat Nouvelles Galeries del
Portús i quan obriran. Continua dient que fa uns dies va demanar informació a
la secretària i aquesta va manifestar que només tenien llicència per netejar el
local i res més.
Respon el sr. alcalde dient que és pràctica habitual, a aquest i a molts
ajuntaments, que quan es té en marxa la llicència ambiental s’autoritzen les
obres per guanyar temps ja que, d’altra manera, es perdrien entre 5 i 6 mesos i
això es molt perjudicial per a les empreses.
Pregunta el sr. Botana quina és la superfície que obriran i si els 6.000 € que
han ingressat en concepte de taxes es refereixen al projecte global o només a
una part. Acaba manifestant que els promotors van dient que han invertit uns
2.000.000 € aleshores, demana que fan exactament i si han pagat per aquesta
inversió.
Li respon el sr. alcalde dient que pagaran pel que val el projecte. Recorda la
secretària que a la última sessió de la Junta de Govern s’acordà obrir un
expedient per infracció urbanística a la dita societat.
Insisteix el sr. Botana que com és possible que es consenteixi això, que per un
senyor de la Jonquera que aixeca quatre totxos sense llicència se li obra una
inspecció i aquests que porten mesos, res de res.
Repeteix el sr. alcalde que aquesta actuació es té amb tothom, es consenteix
l’inici de les obres a tothom que tingui en tràmit la llicència ambiental per tal de
no perjudicar les empreses i es pugui accelerar la posta en marxa dels negocis.
I que així ho fan molts ajuntaments, pels mateixos motius.
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22 hores,
de tot el que, com a secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

