ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 30 D’ABRIL DE 2009.

A la vila de la Jonquera, a trenta d’abril 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’Alcalde-President de la
Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr. Manuel Ángel M. Botana Penela
ACTUA DE SECRETÀRIA: 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 març i 27 d’abril d’enguany, i sense esmenes a
presentar, aquestes varen ser aprovades per unanimitat.

2.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REDACTAT EN COMPLIMENT DE L’ACORD D’APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL
MATEIX PER
LA COMISSIÓ TERRITORIAL
D’URBANISME DE GIRONA DE DATA 4 DE MARÇ DE 2009.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona , en sessió celebrada el passat
4 de març, va aprovar definitivament la modificació puntual núm. 2 del POUM
de la Jonquera, promoguda per aquest ajuntament. L’acord referit supeditava
la publicació al DOGC i la conseqüent executivitat del mateix, a la presentació
d’un text refós verificat pel plenari municipal i diligenciat per la secretària de la

corporació, el qual incorporés un seguit de prescripcions, les qual estan
recollides al propi acord.
Redactat pels serveis tècnics municipals el text refós abans referit, el qual
incorpora les prescripcions fixades per la CTU de Girona a l’acord d’aprovació
definitiva de la modificació .
Aquesta alcaldia-presidència té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del
següents acords:
1.- Verificar el text refós de la modificació puntual del POUM de la Jonquera
redactat pels serveis tècnics municipals, el qual inclou les prescripcions
introduïdes per la CTU de Girona en l’acord d’aprovació definitiva del mateix.
2.- Trametre 3 exemplars de l’esmentat text refós, degudament diligenciats per
la secretària de la corporació, a la CTU per tal que aquesta ordeni la publicació
de l’aprovació definitiva al DOGC.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 d’abril de 2009. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde la proposta i el sr. Domènech demana a la secretària
que subscriu aclariment en relació al contingut de la proposta. Indica aquesta
que es tracta que el ple verifiqui que el text refós redactat pels serveis tècnics
municipals recull, sobre el document aprovat definitivament, les prescripcions
senyalades per la CTU de Girona.
Apunta el sr. Domènech que creu que no s’ha de donar compliment al requisit
que ha imposat la Comissió Terriorial d’Urbanisme de no admetre l’ús
d’aparcament a la zona d’espai lliure ja que aquesta zona havia de ser un
aparcament pel sector, obtenint, en contrapartida, una major edificabilitat a les
parcel·les. Per tant, digué, no li sembla just que aquest increment d’edificabilitat
es mantingui quan no s’admet l’ús d’aparcament previstos al text aprovat per
l’ajuntament.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat d ela mateixa el següent :
Vots a favor: 6
En contra:
cap
Abstencions: 4, dels regidors srs. Dopmènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC
La proposta fou aprovada per majoria absoluta .

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRA
PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LES ALZINES A L’EMPRESA
“XAVIER ALSINA, SA”.-

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

“Per acord de l’Ajuntament Ple del dia 18 de desembre de 2008, es va
convocar procediment negociat amb publicitat per tal d’adjudicar l’obra
d’urbanització del Carrer Alzines de la Jonquera, amb un pressupost d’execució
de 669.787,27 euros, IVA exclòs.
Atès que durant el termini de presentació de proposicions obert a l’efecte
mitjançant anunci al perfil del contractant del dia 22 de gener de 2009 i al
DOGC núm. 5299 de 19/1/2009 , es van presentar els següents licitadors:
-

-

-

-

-

-

Argón Informàtica SA, que presenta oferta de 622.405,00 €, IVA exclòs,
un termini d’execució de 9,5 mesos, un termini de garantia de 18 mesos,
així com una proposta de millores valorades econòmicament i que
consten a l’expedient.
Construccions Fusté SA, que presenta oferta de 632.948,97 €, IVA
exclòs, un termini d’execució de 9 mesos, un termini de garantia de 12
mesos, així com una proposta de millores que consten a l’expedient.
Xavier Alsina SA, que presenta oferta de 541.255,09 €, IVA exclòs, un
termini d’execució de 9 mesos, un termini de garantia de 24 mesos, així
com una proposta de millores que consten a l’expedient.
Agustí y Masoliver SA, que presenta oferta de 569.319,18 €, IVA exclòs,
un termini d’execució de 9 mesos, un termini de garantia de 12 mesos,
així com una proposta de millores que consten a l’expedient.
Servià Cantó SA, que presenta oferta de 588.809,99 €, IVA exclòs, un
termini d’execució de 6 mesos, un termini de garantia de 24 mesos, així
com una proposta de millores que consten a l’expedient.
Rubau Tarrés SAU, que presenta oferta de 637.570,62 €, IVA exclòs, un
termini d’execució de 10,5 mesos, un termini de garantia de 24 mesos,
sense que es proposin millores.

Atès que la Mesa de Contractació, en reunió del dia 5 de març de 2009,
formula proposta d’adjudicació provisional a favor de l’oferta presentada per
l’empresa “Xavier Alsina SA”, pels motius recollits en l’acord d’aprovació
provisional.
Notificada l’adjudicació provisional acordada pel Ple Municipal el dia 9 de març
d’enguany, en data 7 d’abril (RE 1162/09), l’empresa “Xavier Alsina SA” va
presentar la documentació requerida.
Vist el que estableixen els articles 83, 135 i la Disposició Addicional Segona de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per la present
proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Adjudicar definitivament per procediment negociat amb publicitat a
l’empresa “Xavier Alsina SA”, el contracte d’obres d’urbanització del carrer
Alzines de la Jonquera, per un import de 541.255,09 €, IVA exclòs.
Segon.- Donar publicitat a la present adjudicació definitiva mitjançant la
inserció de l’anunci al perfil del contractant de l’ajuntament de la Jonquera i al
tauler d’anuncis municipal.
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària, “Xavier Alsina
SA”, per tal que en un termini no superior a deu dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de notificació dels presents acords, comparegui en aquest ajuntament
per tal de formalitzar el corresponent contracte d’obres en document
administratiu.
Quart.- Notificar els presents acords a la resta de licitadors no adjudicataris per
al seu coneixement i als efectes oportuns.
Cinquè.- Notificar els presents acords a la tresoreria municipal.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que es tracta d’elevar a definitiva l’adjudicació de l’obra
a l’empresa “Xavier Alsina,SA”, la qual ha presentat tota la documentació
requerida al plec de clàusules que varen regir la convocatòria.
Sense intervencions al respecte el sr. alcalde posà la proposta a votació,
essent aquesta aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA D’ESTIMACIÓ PARCIAL DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA
PER “BUFET LIBRE ROSSELLÓ, SL” EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL DOMINI PÚBLIC PER L’ÚS PRIVATIU
DE LA TERRASSA DEL CARRER DR. SUBIRÓS NÚM. 3.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Per acord del Ple Municipal del dia 26 de febrer de 2009 es va estimar la
conveniència de l’ocupació del domini públic de l’àrea situada al davant del
local del carrer Doctor Subirós núm. 5 baix 3 per dedicar-lo a l’ús privatiu de
terrassa per a bar-restaurant. Així mateix, es va aprovar inicialment el projecte
tècnic presentat per la societat peticionària que va iniciar l’expedient “Buffet

Libre Rosselló SL”, així com el plec de condicions que haurien de regir la
concessió de domini públic.
Sotmès l’expedient a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP de
Girona núm. 49 de 12 de març, la mateixa societat peticionària “Buffet Libre
Rosselló SL” va presentar al·legacions al mateix. En virtut de dites al·legacions,
l’esmentada societat indica que l’ús privatiu de l’àrea de domini públic ja va ser
objecte de concessió administrativa per un termini de 30 anys a favor de la
societat “Tránsitos y Aduanas Verdaguer, SA” en virtut d’acord del Ple
municipal del dia 21 de juny de 1994.
Vist el contracte privat d’arrendament de locals pel qual es llogava a la societat
“Bufet Libre Rossello SL” el local situat al carrer Doctor Subirós núm. 5 de la
Jonquera, tal i com consta en els documents adjuntats a les al·legacions.
El projecte presentat ara per part de “Buffet Libre Rosselló, SL” implica la
instal·lació d’un cobert/tancament fix a la terrassa amb una superfície
d’ocupació pública de 88,70 m2. Això suposa que es modifica substancialment
l’objecte de la concessió inicial concedida l’any 1994, atès que aquesta tan sols
permetia la col·locació de taules i cadires, sense possibilitat de portar a terme
obres i instal·lacions a la via pública.
Per aquest motiu procedeix ara instar la modificació de la concessió de domini
públic d’acord amb les clàusules i el projecte tècnic aprovats inicialment per
acord del Ple Municipal del dia 26 de febrer de 2009.
Per tot això, tinc a bé proposar al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar l’al·legació presentada i aprovar definitivament el projecte
tècnic presentat per la societat peticionària, “Buffet Libre Rosselló SL”, i
redactat per l’enginyer sr. Dionís Cañada Ylla, així com el plec de condicions
corresponent.
Segon.- Modificar les clàusules de la concessió de domini públic atorgada per
acord del Ple Municipal del dia 21 de juny de 1994, d’acord amb el nou
clausulat aprovat en el punt primer.
Tercer.- Atorgar la titularitat de dita modificació de concessió de domini públic a
la societat “Buffet Libre Rosselló SL”.
Quart.- Notificar els presents acords als interessats.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Explica el contingut de la proposta el sr. alcalde indicant que s’estima el fet que
ja es tenia la concessió administrativa derivada de l’anterior titular de la
mateixa, “Transitos y Aduanas Verdaguer”, i el que es fa és acceptar una
modificació de l’objecte i, en conseqüència, del cànon a pagar.

Intervé el sr. Domènech dient que en el moment en què es va plantejar la nova
concessió no veia bé el termini però ara, atès que prové d’una anterior, no té
res a dir en contra.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta aprovada per
unanimitat.
5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓD EL CONTRACTE DE LLOGUER QUE
TÉ SIGNAT AQUESTA AJUNTAMENT AMB LA SOCIETAT DE SOCORS
MUTUS “LA UNIÓ JONQUERENCA” PER L’ÚS DE LA SALA D’ACTES.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Per acord del Ple Municipal del dia 25 de novembre de 1994 es va acordar
subscriure un conveni amb la Societat de Socors Mutus “La Unió Jonquerenca”
pel qual la dita societat posava a disposició de l’ajuntament de la Jonquera la
sala d’actes existent al local de la societat. Paral·lelament es fixava un cànon
anual a pagar per l’ajuntament de 250.000 pessetes.
Per acord de la Comissió de Govern del dia 12 de setembre de 2000, es va
acordar signar amb la Societat de Socors Mutus “La Unió Jonquerenca” un
contracte de lloguer de la sala d’actes de la qual es propietària la dita societat,
amb una renda mensual de cinquanta mil pessetes (300,51 €)
Vist l’informe-valoració emès per l’arquitecta municipal relatiu al cost anual del
lloguer de la sala d’actes.
Vist el que preveu la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector públic, per la present es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Contractar en règim d’arrendament a la Societat de Socors Mutus “La
Unió Jonquerenca”, els següents locals, propietat de la dita societat:
a) Sala d’actes, amb una superfície de 440 m2
Segon.- Fixar una renda mensual del lloguer del local en l’import de 900,00 €.
Tercer.- Fixar una durada del contracte lloguer en 20 anys i 8 mesos, a
comptar a partir del dia 1 de maig de 2009.

Quart.- Comunicar els presents acords a la interessada i a la tresoreria
municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Indica el sr. alcalde que d’aquest tema ja se n’ha parlat amb tots els grups
polítics amb anterioritat, pel que és del coneixement de tots els membres del
consistori.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la
proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

6.- PROPOSTA DE CONCÒRRER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A
L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT DEL FONS DE FOMENT DEL
PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL,
APROVADA PER RESOLUCIÓ PTO/832/2009, DE 27 DE MARÇ.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
“Per Resolució PTO/832/2009, de 27 de març, del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, (DOGC núm. 5352 de 2/04/2009) es va aprovar
obrir convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que preveu la Llei 2/2004, de 4
de juny, que crea el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes
d’atenció especial
L’esmentada resolució preveu l’import global destinat a aquesta convocatòria i
altres, distribuïts en cinc anualitats (99 milions €), així com les operacions que
poden ser objecte de subvenció, entre les quals s’inclouen, els projectes
integrats per a la rehabilitació de nuclis antics.
Vist el projecte Llei de Barris per a la Jonquera, amb un pressupost global de
4.844.000,00 € i que inclou bàsicament les següents actuacions:
1. millora de l’espai públic i dotació d’espais verds dels carrers de la Torre,
Sant Miquel i Vell.
2. arranjament de zones verdes del carrer de la Torre i del corredor
adjacent.
3. execució del pàrquing i millora de la zona verda annexa a la llar
d’infants.
4. reparació de les façanes d’edificis en mal estat.
5. recuperació de la muralla i de la torre de la muralla per a entitats
associatives.
6. rehabilitació de l’edifici de la societat La Unió Jonquerenca, cedit a
l’ajuntament per ampliació de la biblioteca municipal, ampliació llar de
l’avi i construcció de l’hotel d’entitats.

7. soterrament d’un àrea de recollida selectiva.
8. pla de reconversió dels usos comercials.
9. pla local d’acollida a la immigració.
10. programa de dinamització cívica
11. ampliació de les voreres, passos de vianants i eliminació de barreres
arquitectòniques.
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 per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, una
sol·licitud d’inclusió del Projecte Llei de Barris per a la Jonquera, per un import
subvencionable de 3.633.000,00 €, corresponent al 75 % del cost total del
projecte.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Política Territorial i
Obres 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 la proposta el sr. alcalde indicant que el projecte que es presenta a la
convocatòria d’enguany és pràcticament igual al que es presentà l’any passat,
substituint la remodelació del carrer de les Alzines, actualment en fase
d’execució, per la rehabilitació de l’edifici de la Unió Jonquerenca per a
l’ampliació de la biblioteca, llar de l’avi i hotel d’entitats.
Explica seguidament la mecànica que es segueix per a l’execució dels diferents
projectes i actuacions inclosos al programa de barris, en cas que la proposta de
l’ajuntament obtingui el finançament sol·licitat. Fa esment que s’estudia
independentment cadascuna de les actuacions sol·licitades i es signa el
corresponent conveni amb el Departament de PTOP. Comenta que això dóna
molta flexibilitat a les actuacions municipals, ja que es poden canviar si així es
creu convenient, de mutu acord amb PTOP.
Comenta finalment que enguany s’ha dotat d’una línea d’ajuts específica pels
municipis de menys de 10.000 habitants, amb un finançament màxim del 75%
del cost total, a diferència dels anys anteriors en que el tractament era igual per
tots els municipis i l’ajut màxim era del 50% del cost.

Pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el sr. Domènech
per manifestar que el seu grup està d’acord amb què es presentin projectes de
rehabilitació del casc antic, però reitera el que va demanar l’any passat: que
s’ampliï l’àmbit d’intervenció i que aquesta no es limiti als carrers Alzines, Torre
i Sant Miquel. Continua dient que troba a faltar la previsió d’estacionaments al
casc antic, fet aquest que no ha estat degudament estudiat. Comenta que
s’hauria de modificar la normativa urbanística pel que fa a la superfície mínima
dels habitatges i apunta que una consignació de 100.000 per l’arranjament de
les façanes del casc antic és insuficient i que s’hauria d’haver fet un estudi més
aprofundit de les necessitats dels habitatges de l’àmbit d’actuació. Comenta
també que es proposa una actuació de soterrament de contenidors de recollida
d’escombraries al carrer Muralla i demana perquè només al carrer Muralla i no
a d’altres carrers. Pel que fa a la remodelació de l’edifici de la societat de
socors mutus opina que es precipitada la seva inclusió i que l’ajuntament està
influint massa en la decisió que ha de prendre la Junta de l’entitat en relació a
la cessió d’ús de l’immoble.
Respon el sr. alcalde als diferents punts apuntats pel sr. Domènech dient que
l’àmbit del casc antic és molt ampli i no comprèn, com ha dit el sr. Domènech,
els carrers Alzines, Torre i Sant Miquel, sinó que agafa fins i tot el sector del
Carmanxel. Apunta el sr. Domènech que no hi ha cap projecte aprovat . Li
respon el sr. alcalde que els projectes es redactaran quan s’hagi confirmat la
inclusió de la sol·licitud d’aquest ajuntament al pla de barris, ja que els
honoraris dels tècnics redactors costen diners i que és impossible encarregar
un projecte de remodelació de tot el barri, el qual costaria més de 200.000 € i
no hi hauria finançament per executar-lo, ja que urbanitzar tots els carres
costaria uns 8 o 10 milions d’euros i ni la Generalitat donaria el finançament
necessari ni l’ajuntament podria finançar la seva aportació, dient que s’ha de
tocar de peus a terra. Pel que fa a la consignació per l’arranjament de façanes
informa que hi ha una aportació dels privats del 50% dol cost i en relació al
soterrament de contenidors a altres vies, senyala que s’ha de fer on es pugui ja
que hi ha molts carrers estrets que no admeten aquest tipus d’instal·lació. Pel
que fa a la rehabilitació de l’edifici de la societat i les pressions que diu que es
fan a la Junta de la mateixa, digué que de pressió no se’n fa cap, que si hi ha la
cessió d’ús als 30 o més anys que demana l’ajuntament, es rehabilitarà l’edifici i
sinó es fa la cessió,l’ajuntament no el rehabilitarà.
Apunta el sr. Domènech que la rehabilitació de l’edifici de la societat no és una
prioritat, responent-li el sr. alcalde que per l’equip de govern sí que n’és, atès
que a dos anys vista s’ha d’ampliar la biblioteca per complir amb les
disposicions de la Generalitat i cal urgentment la remodelació i ampliació de la
llar de l’avi.
Reitera el sr. Domènech que ja hi ha un projecte encarregat per la remodelació
d’uns carrers del barri antic i per la resta no. Li respon el sr. alcalde que aquest
avantprojecte ja fa 2 o 3 anys que està fet, ja que s’ha presentat també al

programa FEDER i que no es pot fer tot de cop, s’ha de fer actuacions per
fases.
Informa el sr. Domènech que el seu grup està d’acord amb què es demani l’ajut
dins la convocatòria del pla de barris, però que s’abstindran a la votació atès
que creu que s’haurien d’haver inclòs actuacions en més carrers.
Demana el sr. Ricart si es poden modificar les actuacions que es demanen
inicialment. Li respon els r. alcalde que sí, que és un pla molt flexible, el qual
s’estudia actuació per actuació amb representants del Departament de PTOP i
que efectivament es poden demanar introduir canvis en les actuacions.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, la qual,
desprès d’una curta deliberació entre els membres del grup municipal d’ERC,
fou aprovada per unanimitat.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 2 AL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Vista la necessitat d’incorporar al pressupost, exercici 2009, les despeses
compromeses provinents de l’exercici 2008 a les quals mancava el
reconeixement de l’obligació a 31 de desembre 2008, així com la incorporació
del romanent afectat a despeses amb finançament afectat ,
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció, el qual forma part de l’expedient,
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament Ple l’adopció del següents
acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm.2 al vigent
pressupost municipal, exercici 2008, segons el detall següent:
1.- SUPLERMENT DE CRÈDIT

PARTIDA
1-1-22000
1-1-22001
1-1-22006
1-1-22602

DESCRIPCIO
Material oficina
Premsa, revistes i llibres
Adquisició material museu exili
Anuncis, publicitat i propaganda

Import a
suplementar
6,26
86,00
567,65
70,00

1-1-22706
1-3-16200
1-3-16205
1-4-21200
1-4-21300
1-4-22604
1-4-22606
1-4-22607
1-4-22700
1-4-22709
1-4-22710
1-4-48000
1-5-20300
1-5-21002

Estudis i treballs tècnics
Formació personal
Assegurances pactes-conveni
Conservació edificis i altres construccions
Conservació maquinària instal·lacions
Conselleria cultura
Conselleria benestar social
Festes populars
Recollida escombraries i neteja viària
Explotació depuradora
Recollida Explotació Deixalleria
A entitats benèfiques i socials
Lloguers maquinària i instal·lacions
Vies urbanes
Total

3.456,80
900,00
1.326,75
991,31
103,24
1.145,20
7.333,00
952,40
13.781,14
19.611,45
1.354,20
3.371,46
2.401,20
1.183,20
58.641,26

2.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT
1-60003
1-60004
1-61000
1-62001
1-62201
1-62206
1-63201
1-68001
1-63202
1-61100
1-61101
1-61102
1-62300
1-62301
1-62207
1-62208
1-62003
1-62500
1-62302

Urbanització carrer Alzines
Enllumenat c. Horta d’en Geli
Arranjament camí Agullana
Arranjament cementiri mpal.
Arranjament façana antic ajuntament
Arranjament PB ajuntament antic aj.
Obra complementària nou ajuntament
Patrimoni municipal del sòl. VPO
Mobiliari i equipament nou ajuntament
Millora vies urbanes
Reurbanització entrada sud (FEIL
Obra complementaria entrada sud (FEIL)
Millora equipament escènic sala actes
Millora equipament aules escola música
Adequació refugi Carmanxel
Rehabilitació i millora teulada CEIP
Adequació rotonda N-II
Parcs infantils i esportius
Millora instal·lacions esportives

776.953,23
62.000,00
16.000,00
100.000,00
13.436,17
26.430,92
28.826,09
143.156,00
8.100,00
62.000,00
533.350,06
150.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
35.000,00
30.000,00
55.000,00
40.000,00

Total

2.132.252,47

Total expedient modificació de crèdits

2.190.893,73

Per a fer front a les despeses esmentades es determina la següent
procedència de fons :
1.- Per majors ingressos recaptats sobre els inicialment previstos, d’acord
amb el detall que s’indica, en la quantia de 58.641,26 €.

PARTIDA
1-34001
1-39200
1-39901
1-47000
1-52000

DESCRIPCIÓ
Ingressos activitats culturals
Recàrrecs d´apressament
Altres ingressos
Aportació Ecoenvés
Interessos Dipòsits

PREV.DEF
10.000,00
6,00
6,00
7.000,00
3.000,00

RECAPT.NETA
14.002,87
2.425,68
4.667,83
50.835,99
6.830,87

MAJOR INGRES
4.002,87
2.419,68
4.661,83
43.835,99
3.830,87
58.751,24

A UTILITZAR
4.002,87
2.419,68
4.661,83
43.835,99
3.720,89
58.641,26

2.- Per aplicació del romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat en la quantia abans esmentada de 1.598.902,41 €
3.- Per l’aportació del FEIL, subvenció de caràcter finalista a aplicar a l’estat
d’ingressos del pressupost, d’acord amb el detall següent :
Concepte
1-72000

Denominació
Subvenció capital FEIL

Total
Total procedència de fons

Consignació
533.350,06
533.350’06
2.190.893,73

Segon.- Es suprimeix la partida del capítol 9 d’ingressos en la que l’aportació
municipal de 49.039,06 € per finançar la construcció del col·lector al polígon
Sud que s’obtenia mitjançant la subscripció d’una operació de crèdit, suprimida
aquesta el finançament s’obtindrà del romanent de tresoreria afectat a
despeses amb finançament afectat.
Tercer.- 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 26 d’abril de 2009.”
Explica el sr. alcalde el contingut de la proposta i de les inversions que es
proposem amb finançament del romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat. Finalitzada l’exposició demana si algun regidor vol fer ús
de la paraula.
La demana el sr. Domènech per apuntar que creu que s’han de destinar part
d’aquests recursos a amortitzar els préstecs vigents. Apunta també que
s’haurien de destinar més diners a l’arranjament dels carrers i dels polígons
industrials, en un estat lamentable. Acaba dient que hi ha inversions que

comparteixen la seva necessitat però n’hi ha d’altres que creuen no són
prioritaris davant d’altres que, sota el seu parer, ho son més.
Apunta el sr. alcalde que moltes són petites actuacions que cal tirar-les
endavant.
Indica el sr. Domènech que, a títol d’exemple, enlloc d’acabar el projecte que
s’està executant amb els diners del FEIL, la urbanització de Bosch de la
Trinxeria, es podria fer el pont de Roc de Miradones, que també fa molt de
temps que se’n parla.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent:
Vots a favor: 6 vots
En contra: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.8.1 Destinació de la prestació supramunicipal que percebrà aquest
ajuntament del Fons de Cooperació local de Catalunya.
Declarada prèviament la urgència per unanimitat dels assistents, informà el sr.
alcalde de l’escrit rebut de la Direcció General d’Administració Local en el qual
s’informa que l’ajuntament de la Jonquera rebrà del Fons de cooperació local
de Catalunya per l’any 2009 la quantitat de 94.823,17 €, més una quantitat
addicional de 7.722,72 € que correspon a la prestació supramunicipal, la qual
l’ajuntament l’ha de destinar total o parcialment a una o diverses entitats
supramunicipals en les quals participi.
Indica el sr. alcalde que cada any aquest ajuntament acorda aportar la dita
quantitat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, proposant que la quantitat
abans esmentada, corresponent a l’exercici 2009, s’aporti també al CCAE.
Comenta que, aquest any, amb la constitució del Consorci del Museu de l’Exili,
en el qual l’ajuntament en forma part, es podria destinar-hi una part. Afegí que
el CCAE aporta 40.000 € al MUME, quan a altres museus hi aporta quantitats
molt inferiors, de l’ordre de 6.000 o 10.000 €, i no creu convenient reduir
l’aportació supramunicipal al CCAE per donar-la al MUME.
Demana la paraula el sr. Domènech per demanar si es pot aportar una part al
CCAE i una altra al MUME. Li respon el sr. alcalde que sí. Indica el sr.
Domènech que potser s’hauria de repartir la quantitat entre tots dos
organismes.

Respon el sr. alcalde que el MUME tancà la gestió econòmica del 2008 amb un
superàvit d’uns 30.000 € i que aquest any 2009 amb el pressupost aprovat creu
que en tindrà prou. Que l’ajuntament ja hi aporta 40.000 €, quantitat que creu
suficient.
Finalitzat el debat la proposta de l’alcaldia de destinar l’assignació
supramunicipal del Fons de cooperació local de Catalunya, any 2009, al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà fou aprovada per unanimitat.

9.- PRECS I PREGUNTES
Abans d’obrir el torn de precs i preguntes el regidor d’esports sr. Sergi Aznar
facilita al sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC, la informació
sol·licitada en l’anterior sessió plenària referida als ingressos recaptats dels
convenis de patrocini publicitari que ha obtingut la regidoria d’esports.
9.1 Demana la paraula el sr. Domènech per demanar informació sobre un
acord de la Junta de Govern en què l’ajuntament adquiria un milió de bosses de
plàstic. Li respon el sr. alcalde que l’acord a què es refereix és de sol·licitar una
subvenció al Departament de Medi Ambient per a l’adquisició d’un milió de
bosses de fècula de patata, i que la dita subvenció és del 100% del cost.
Pregunta el sr. Domènech quan temps triguen les dites bosses a degradar-se.
Li respon el sr. alcalde que no ho sap, però que si són unes bosses l’adquisició
de les quals ve subvencionada pel Departament de Medi Ambient, deuen ser
mediambientalment sostenibles.
Pregunta el sr. Domènech si és cert que les bosses es facilitaran a la fundació
“La Jonquera en Acció”. Li respon el sr. alcalde que sí, que la dita fundació les
distribuirà. Que la subvenció la demana l’ajuntament perquè va dirigida als ens
locals, però que l’adquisició, com ha dit abans, no suposarà cap cost econòmic
pel consistori.
Apunta el sr. Domènech que aquesta interrelació que hi ha entre l’ajuntament i
la fundació ha de permetre que l’ajuntament tingui coneixement dels comptes
de la fundació. Per altra banda, comenta que el que s’havia d’haver fet, i més
des d’una fundació mediambiental com és, és acabar amb les bosses de plàstic
o de fècula i apostar decididament per les bosses de paper, com ja han fet una
part del sector comercial del país.
Li respon el regidor de comerç, sr. Miquel Guri, per dir que la campanya
subvencionable era per a l’adquisició de bosses de fècula de patata
específicament, no de paper.
Apunta el sr. Domènech que encara que es degradin les dites bosses, es
veuran i continuaran fent el mal efecte que fan penjades als arbres etc. Li
respon el sr. alcalde que aquestes reflexions les hauria de fer a la Generalitat
que és qui ha endegat la campanya per aquest tipus de subvenció, no a
l’ajuntament de la Jonquera.

Li respon els r. Domènech que la fa a l’ajuntament perquè és qui ha d’intentar
canviar la mentalitat de la gent i de fer-li veure que hi ha alternatives a les
bosses de plàstic.
Apunta el sr. Guri que la gent no canvia de mentalitat d’un dia per l’altre.
Indica el sr. Domènech que el que és sorprenent és que una fundació
mediambiental, a aquestes alçades, doni bosses al comerços que no són de
paper.
Continua amb la paraula el sr. Domènech demanant a la secretària que els hi
faciliti els comptes de la fundació. Respon aquesta que l’ajuntament no disposa
dels dits comptes. Pregunta el sr. Domènech com pot ser això si l’ajuntament
en forma part i n’ostenta la presidència en la figura de l’alcalde. Li respon la
secretària que la raó rau en què és una fundació privada, no un organisme
públic depenent de l’ajuntament.
Pregunta el sr. Domènech si a les bosses hi haurà el logo de l’ajuntament i el
de la fundació. Li respon el sr. alcalde que sí, que hi haurà els logos dels que hi
col·laboren.
9.2 Pregunta el sr. Domènch com és que la rotonda que hi ha a l’alçada del
garden center es va obrir i ara s’ha tornat a tancar. Li respon el sr. alcalde que
es va obrir a petició dels particulars afectats per les obres de la N-II, ja que les
empreses del sector no tenien accés als seus negocis. Ara que això ja s’ha
solucionat, s’ha tornat a tancar l’accés fins que no s’acabin els obres.
Comenta el sr. Domènech que aquesta entrada es va fer per poder entrar al
poble. Li contesta el sr. alcalde que no, que això no és així, que l’entrada
definitiva al nucli no és per aquí. Apunta que aquest és un projecte que executa
el Ministeri de Foment i que no en pot responsabilitzar de tots els mals a
l’ajuntament.
9.3 Pregunta el sr. Domènech perquè l’equip de govern s’ha desviat del criteri
adoptat per ple d’utilitzar plantes autòctones en els enjardinaments de les
rotondes que fa l’ajuntament, plantant a la rotonda de Can Cuartos plantes
originàries de la Patagonia. Li respon el sr. alcalde que potser ha estat degut a
una certa deixadesa en el control de les tasques d’enjardinament que ha portat
a terme l’empresa de jardineria, que s’han emprat plantes que necessitin poca
aigua i fàcilment adaptables al medi, dient que, en qualsevol cas, no creu que
sigui una prioritat el decidir les plantes de les rotondes.
9.4 Intervé el sr. Ramon Boix per demanar a la secretària algun aclariment en
relació al perquè encara figuren dins la relació de pendent de cobrament de
l’ajuntament rebuts de l’any 84. Li respon la secretària que són rebuts en els
que s’ha anat aturant el termini de prescripció però que, en qualsevol cas, són
rebuts del tot incobrables i s’haurà de tramitar un expedient per poder-los donar
de baixa. Comenta també que aquests rebuts tan antics no tenen cap efecte
en el resultat de la liquidació, ja que es computen com a saldos de dubtós
cobrament i actuen amb signe negatiu en el resultat pressupostari.

9.5 Pregunta el sr. Boix si l’ajuntament ha cedit el local on s’ubica el casal de
l’avi a la Junta del Casal. Li respon el sr. alcalde que no, que no és de
l’ajuntament. Indica el sr. Boix que ho demana perquè s’ha penjat un cartell a la
porta que diu que només hi poden entrar els avis que siguin socis. Li respon el
sr. alcalde que ara els avis estan provisionalment a l’edifici on hi ha la casa de
cultura però que el local originari és propietat de la societat. Per altra banda,
digué, quan un local es cedeix a una entitat és lògic que només hi vagin els
socis d’aquesta entitat.
9.6 Demana el sr. Boix com és que al pavelló hi ha entitats de fora que
l’utilitzen. Li pregunta el regidors d’esport a quines entitats es refereix. Li respon
el sr. Boix que no ho sap, que ha sentit dir que és alguna relacionada amb
avions. Li contesta el sr. alcalde que l’única activitat que es fa al magatzem és
el Tae Kwon Do. Senyala el sr. Aznar que ell, de quelcom relacionat amb
avions, com ha dit el sr. Boix, no en sap res.
9.7 Pregunta el sr. Boix quan es farà la Marxa de BTT. Li respon el sr. Aznar
que el dia 24 de juny. Comenta el sr. Boix que aquesta marxa costa 2.000 €
quan hi ha entitats que no els reben en subvencions. Li respon el sr. Aznar que
la marxa té cost 0 perquè totes les despeses es financen amb les quotes de les
inscripcions. Opina el sr. Boix que l’ajuntament no ajuda gens a les entitats fent
aquestes activitats. Li replica el sr. Aznar dient que amb les entitats es tenen
moltes consideracions deixant-les-hi posar publicitat al pavelló i que la cobrin,
fet aquest que no és gens habitual en altres ajuntaments.
9.8 Demana el sr. Ricart com es gestionarà la nova instal·lació de bolei platja
que s’ha fet al pavelló. Li respon el sr. Aznar que s’està redactant un
Reglament d’ús de la mateixa.
Abans d’acabar demana la paraula el sr. Domènech dient que en una sessió
anterior, quan es va demanar en quin termini paga l’ajuntament les factures, la
secretària va respondre que 4 mesos, quan en realitat són 6 mesos. Comenta
també que quan es va modificar el Pla parcial del sector Can Laporta i es va
incrementar l’edificabilitat, es va exigir més espai d’aparcament però ara, al
haver-se admès aquests, l’espai serà zona verda.
Sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22:25 hores,
de tot el que, com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

