ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 28 DE MAIG DE 2009.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-vuit de maig 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 ordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETARI ACCIDENTAL: el Tècnic d’Administració General de
la Corporació, en Josep Maria Soler Basco.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA, MODIFICACIONS REFERIDES
AL COMERÇ AMBULANT I A LA PROSTITUCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC.
Es dona lectura a la proposta d’alcaldia, que textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
Per acord de Ple Municipal del dia 24 d’abril de 1998, s’acordà l’aprovació de
l’Ordenança de convivència ciutadana i via pública, la qual va ser publicada en
el BOP de Girona del dia 23 de juny de 1998.
Atès que s’ha constatat la necessitat d’adaptar alguns aspectes concrets del
text a les actuals demandes socials, fruït bàsicament de la problemàtica
existent a la Jonquera en relació a l’exercici de la prostitució i de la venda
ambulant, en aquest darrer cas sobretot al barri del Portús.
Atès que, en aquest sentit, s’ha fet palesa d’una banda la necessitat de
preservar els menors de l’exhibició de pràctiques d’ofertiment o sol·licitud de
serveis sexuals en els espais públics, de mantenir la bona convivència i d’evitar
problemes de vialitat en llocs de trànsit públic, així com de prevenir l’explotació
de determinats col·lectius.
Atès que d’altra banda s’ha constatat en els darrers anys un augment molt
important del comerç ambulant no autoritzat, sense que fins a la data s’hagin
previst sancions per col·laborar o per adquirir productes provinents d’aquest
comerç ambulant no autoritzat.

Vist que, en conseqüència, cal revisar el contingut de l’esmentada Ordenança
de Convivència Ciutadana i Via Pública, amb la finalitat de recollir i prohibir la
pràctica d’aquestes conductes.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local i 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya, per la present tinc
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Introduir un nou article 50 BIS de l’Ordenança de Convivència
ciutadana i via pública, relatiu al comportament general a la via i als espais
públics, així com modificar l’article 52 de la dita ordenança, relatiu a les
infraccions de la mateixa en matèria de comportaments a la via pública.
Segon.- Modificar l’article 83 de l’Ordenança de Convivència ciutadana i via
pública, relatiu al comerç ambulant.
Tercer.- Sotmetre l’expedient de modificació de les ordenances a informació
pública pel termini de trenta dies mitjançant anunci publicat al BOP de Girona,
al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcalde.”
Pren la paraula el sr. Alcalde per dir que la modificació de l’ordenança té un
doble objectiu. D’una banda intenta eradicar la prostitució que hi ha al nucli
urbà. En aquest sentit entén que l’ajuntament s’ha vist obligat a incloure el nou
règim a l’ordenança per intentar donar solucions a una problemàtica que
realment s’hauria de solucionar a nivell estatal, amb una legislació específica
del parlament espanyol.
Pel que fa a la venda ambulant, diu que la modificació s’ha fet d’acord amb les
associacions de comerciants i que amb la modificació es busca multar tant als
compradors com als proveïdors de material de la venda ambulant.
Seguidament pren la paraula el sr. Domènech per preguntar al secretari
municipal sobre la legalitat de la normativa que es vol aprovar, en el sentit que
la mateixa preveu sancions malgrat se’n desconegui el contingut, tenint en
compte que la majoria de compradors de venda ambulant són estrangers. Així
mateix pregunta si els imports màxims previstos de les sancions són legals.
Requerit a l’efecte, el secretari que subscriu indica, en primer lloc, que tal i com
preveu el Codi Civil el desconeixement de la llei no eximeix el seu compliment,
malgrat es tracti de persones estrangeres. En segon lloc, diu que els imports
màxims previstos a la proposta de modificació, és a dir, fins a 750 € per les
infraccions lleus, fins a 1.500 € per les infraccions greus i fins a 3.000 € per les
molt greus, respecten el que preveu l’article 141 de la Llei de bases de règim
local, en la redacció prevista per la Llei 57/2003.
Pren la paraula novament el sr. Alcalde per dir que, un cop aprovada
l’ordenança, està previst donar publicitat de les modificacions aprovades, així
com de les possibles sancions als infractors.

Seguidament pren la paraula el regidor sr. Botana per dir que seria bo separar
el debat de les dues modificacions que es proposen, per tractar-se de temes
diferents entre sí, petició a la qual accedeixen la resta de regidors.
Es passa per tant, a valorar la modificació de l’article 83 de l’ordenança de
convivència ciutadana i via pública, relativa a la venda ambulant.
Pren la paraula el sr. Domènech per manifestar els dubtes del seu grup sobre
la legalitat de multar a estrangers per comprar productes procedents de la
venda ambulant no autoritzada. A més, afirma que si fins ara no s’ha pogut
arranjar la problemàtica de la venda ambulant al barri del Portús amb totes les
mesures que s’havien adoptat anteriorment, veu molt improbable que ara es
solucioni el problema.
El sr. Alcalde li respon que amb la nova normativa es busca un efecte
dissuasori en la compra a aquest tipus de comerç.
Seguidament pren la paraula el sr. Botana per apuntar que la nova ordenança
pot anar en perjudici de la Jonquera i del comerç del poble fruït de les notícies
que al respecte es poden generar a la premsa francesa. Continua el sr. Botana
per dir que la modificació és fruït de les peticions de les associacions de
comerciants. Afegeix que serà del tot inoperativa i que el millor per arreglar
aquest problema puntual hauria estat redistribuir més eficaçment els agents de
la policia local i més si es té en compte la intenció de l’ajuntament de contractar
sis auxiliars per al període d’estiu. Diu que amb el temps s’obtindran resultats
estadístics però en definitiva generarà més burocràcia i pocs resultats positius.
Finalment pregunta qui pagarà els tríptics informatius.
El sr. Alcalde li respon que l’edició dels tríptics anirà a càrrec de les
associacions de comerciants.
Abans de passar la proposta a votació, el sr. Domènech diu que abans es
buscava consensuar amb els diferents grups polítics les propostes de
modificacions d’ordenances i que ara sembla que el consens es busca amb
altres col·lectius del poble.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots, dels grups de CiU i PSC.
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC, i del regidor sr. Botana, del grup municipal del PP.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
Seguidament es procedeix a debatre la modificació dels articles 50 BIS i
següents relatius a la prostitució a la via pública.
Pren la paraula el sr. Botana per manifestar que ha parlat amb col·lectius que
treballen directament amb aquest tema i que entén que la proposta és una
barbaritat. Pregunta al sr. Alcalde si realment els veïns del poble li han
manifestat la seva preocupació i si només es multaran quan es tracti de
relacions retribuïdes. Aquest li respon que ha tingut queixes de veïns del

municipi, moltes de les quals referides a la zona esportiva municipal en les
quals es denuncia la pràctica habitual de sexe en vehicles en els aparcaments
del pavelló, piscina, etc. Fins i tot diu que els mateixos escolars han fet
denúncies en aquest sentit.
Torna a prendre la paraula el sr. Botana per dir que la modificació busca en
primer lloc publicitat i no eficàcia, per la qual cosa diu que l’alcalde, abans de
proposar al plenari l’aprovació de l’ordenança, ha parlat amb els mitjans de
comunicació de ràdio i TV de la seva aprovació per part de l’ajuntament de la
Jonquera.
El sr. Alcalde li respon que ell personalment no ha demanat parlar a cap mitjà
de comunicació i que s’ha limitat, com fa sempre, a facilitar als mitjans l’ordre
del dia dels temes que es debatran al plenari i que, en tot cas, han estat els
mitjans els que arran d’això s’han posat en contacte amb l’ajuntament.
D’altra banda manifesta que la solució vertadera al problema seria la de legislar
correctament la qüestió a nivell estatal i que davant aquesta manca de
regulació els ajuntaments es veuen obligats a regular a nivell local.
Demana novament la paraula el sr. Botana per preguntar al sr. Alcalde si ha
signat una carta demanant diners a locals on s’exerceix la prostitució. El sr.
Alcalde li respon que no i que en tot cas el que pot haver succeït és que, amb
motiu de la Festa de la Gent Gran, el patronat de la vellesa, del qual ell n’és el
president, hagi emès un escrit sol·licitant la col·laboració de diverses entitats.
En tot cas, diu que s’informarà al respecte amb el Delegat de la Caixa, que són
els encarregats de gestionar aquest tema.
Posteriorment pren la paraula el sr. Domènech per dir que el grup d’ERC
s’abstindrà ja que la solució no vindrà per una regulació via ordenança
municipal sinó que caldria legislar-ho a nivell estatal. Així mateix, diu que en
relació als aparcaments privats dels polígons comercials, haurien de ser els
propietaris el que haurien d’arranjar el problema i que l’ajuntament hauria de
vetllar perquè aquells fessin complir la normativa. En aquest sentit pregunta al
sr. Alcalde sobre l’ordenança que havia de regular el tema del tancament i la
seguretat dels aparcaments esmentats i que encara ara no està aprovada.
També li pregunta si s’ha valorat el cost econòmic en matèria de serveis socials
de la implantació de la mesura.
El sr. Alcalde li respon que els serveis tècnics estan treballant sobre aquesta
qüestió. Respecte al tema dels costos, respon que no s’ha valorat, però que en
tot cas no es preveu un cost al respecte.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots, dels grups de CiU i PSC.
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC, i del regidor sr. Botana, del grup municipal del PP.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

2.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL D’IDENTIFICACIÓ
I REGULACIÓ DE MASIES I CASES RURALS, EL QUAL INCORPORA LES
AL·LEGACIONS ESTIMADES PER ACORD PLENARI DE 26 DE FEBRER
D’ENGUANY.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, que textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.
L’Ajuntament Ple, per acord del dia 26 de febrer de 2009 va aprovar
provisionalment el Pla Especial d’identificació i regulació de masies i cases
rurals.
Atès que en virtut del dit acord d’aprovació provisional es varen estimar
parcialment diverses al·legacions presentades durant el termini d’informació
pública de l’aprovació inicial del catàleg, que suposaren l’exclusió de
determinades fitxes i la modificació dels usos admesos.
Exposat al públic l’acord d’aprovació provisional anteriorment referit mitjançant
publicació dels edictes corresponents al BOP, tauler d’anuncis de la corporació
i el Punt Diari, període que anà del 7 d’abril al 6 de maig de 2009, sense que
s’hagin presentat reclamacions i/o al·legacions al respecte.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en relació al text refós elaborat
pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que recull les
alteracions introduïdes per l’acord d’aprovació provisional.
Vist el que preveuen els articles 67.1 a), 778 i 79 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Verificar el text refós del Pla Especial d’identificació i regulació de
masies i cases rurals, que inclou les alteracions introduïdes per l’acord
d’aprovació provisional.
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
per tal que previs els tràmits oportuns, procedeixi a l’aprovació definitiva del Pla
Especial esmentat.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcalde.”
Atès que es tracta de la verificació del text refós ja aprovat en sessió plenària
del dia 26 de febrer de 2009, sense que es formulin intervencions, el sr. alcalde
posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots, dels grups de CiU, PSC i PP.
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.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 26 DE MARÇ
ÚLTIM DE SUBSCRIPCIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT DE 318.577,65 €,
AMB MOTIU DE LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 5/2009, DE 24
D’ABRIL.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, que textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.
Atès el contingut de l’acord plenari de 26 de març últim, pel qual s’acordà
subscriure una operació de crèdit de 318.577,65 € per fer front al romanent de
tresoreria negatiu amb que es tancà la liquidació del pressupost exercici 2008,
mesura aquesta que es completava amb una reducció de les consignacions de
determinades partides de despeses del vigent pressupost, acordada en la
mateixa sessió.
Atès que en data 24 d’abril el Govern espanyol aprovà una sèrie de mesures
extraordinàries per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes
pendents de pagament, mesures recollides al Reial Decret llei 5/2009, de 24
d’abril.
Vist el contingut de la norma abans esmentada la qual disposa que les entitats
locals que hagin liquidat els pressupostos de l’any 2008 amb romanent de
tresoreria negatiu o que tinguin obligacions vençudes i exigibles pendents
d’aplicar al pressupost 2009, podran finançar aquests imports amb
endeutament bancari, essent l’import màxim susceptible de ser finançant el
corresponent a la suma del romanent de tresoreria negatiu i les obligacions
vençudes i exigibles pendents d’aplicar al pressupost 2009.
Atès que a l’expedient de modificació de crèdits núm. 2, aprovada en sessió
plenària de 30 d’abril últim, s’acordà incorporar al pressupost 2009 obligacions
exigibles provinents de l’exercici 2008 en un total de 58.641,26 € i restant
pendents d’incorporació la quantitat de 65.033,49 € per no disposar dels
recursos necessaris.
En relació al que s’ha esmentat i fent ús de la possibilitat que preveu el Reial
Decret Llei 5/2009, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple
l’adopció del següent acord :
Primer.Modificar l’acord plenari de 26 de març d’enguany en el sentit
d’incorporar a la quantia de l’operació de préstec la quantitat de 65.033,49 €
que són les obligacions vençudes i exigibles de l’any 2008 pendents
d’incorporar al pressupost 2009, pel que la quantia de l’operació de crèdit serà
de 383.611,14 €. El termini d’amortització serà de 6 anys, amb el mètode
d’anualitat constant.
Segon.- Redactar un pla de sanejament financer, el qual ha de contenir els
compromisos anuals d’ingressos i despeses dels propers 6 anys, pla que serà
posat a aprovació del ple a la propera sessió que es celebri, i que és la condició
que imposa el Reial Decret Llei 5/2009 per a poder finançar amb endeutament
bancari el dèficit de la liquidació del 2008 més les obligacions pendents
d’incorporar al vigent pressupost.
Tercer.- Subscriure la dita operació amb el Banc de Sabadell per ser l’entitat
que, entre les sol·licitades, ha presentat una oferta més favorable als interessos
de la corporació.

Quart.- Autoritzar al sr. alcalde per tal que, en representació de la corporació,
signi quans documents siguin necessaris per a la formalització dels acords
anteriors.
No obstant això, el ple decidirà. Signat: L’Alcalde.”
L’Alcalde demana si es volen formular intervencions.
Demana la paraula el sr. Domènech per dir que les obligacions davant dels
proveïdors s’han de complir, però que la situació actual és fruït de què per part
de l’equip de govern ha estirat més el braç que la màniga i que s’ha
incrementat molt el nombre de personal municipal, amb la despesa que això
suposa.
Així mateix, demana que el període d’amortització i del pla de sanejament
financer es limitin a un màxim de 3 anys i no comprometi futurs governs
municipals.
El sr. Alcalde li respon que s’ha valorat amb la interventora municipal la
possibilitat de fixar un període de 3 anys però es va entendre que un termini tan
curt seria impossible d’assumir i que per aquest motiu es proposta un període 6
anys.
Seguidament pren la paraula el sr. Botana per adherir-se a la proposta que el
termini màxim sigui de 3 anys, alhora que demana quina és l’oferta que ha
presentat el Banc de Sabadell.
El sr. Alcalde li respon que l’oferta està en l’expedient i que ho podia haver
consultat.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots, dels grups de CiU i PSC.
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC, i del regidor sr. Botana, del grup municipal del PP.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU I DRETS
ECONÒMICS DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ, ACORDAT EN
SESSIÓ PLENÀRIA DE 21 DE JUNY DE 2007.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, que textualment diu així:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Atès el que disposa l’article 75 de la Llei de Bases del Règim Local modificat
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i
d’ordre social, referit a les retribucions que poden percebre els membres
electes de les corporacions locals pel que fa a dedicació exclusiva, dedicació
parcial, assistència a sessions i indemnitzacions per a despeses efectives
ocasionades amb motiu de l’exercici del càrrec.

Atès que, en virtut del precepte esmentat anteriorment, correspon al Ple la
determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o
parcial amb la determinació del temps de dedicació efectiva i les retribucions
corresponents, així com les percepcions per assistència a sessions.
Atès que per acord del Ple Municipal del dia 21 de juny de 2007 es varen
establir, entre d’altres, les percepcions per assistència a sessions plenàries i de
comissions informatives, però no es van assignar imports per assistència a
juntes de govern local.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Fixar les següents percepcions per assistència a sessions plenàries,
comissions informatives i juntes de govern local, les quals seran percebudes
pels regidors assistents que no tinguin dedicació parcial o exclusiva:
Assistència a sessions plenàries:................................. 150 € per sessió
Assistència a comissions informatives: ........................ 60 € per sessió
Assistència a juntes de govern local: ........................... 130 € per sessió
Segon.- Publicar els acords anteriors al BOP de Girona i al Tauler d’anuncis
de la Corporació, per a general coneixement.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcalde.”
Comenta el sr. Alcalde que la modificació, tal i com ja es va informar a la
comissió informativa, es justifica pel fet que properament el regidor sr. Serra es
jubilarà i haurà d’abandonar la dedicació parcial que tenia atribuïda fins ara. Diu
que amb les assistències a juntes de govern cobrarà l’equivalent al que
percebia per la dedicació parcial.
Pren la paraula el sr. Domènech per dir que aquesta legislatura s’ha produït un
augment important de les retribucions dels regidors de l’equip de govern i que
l’actual situació de crisi aconsella un estalvi de la despesa pública en aquest
sentit. Per aquest motiu indica que el grup municipal d’ERC proposa una
reducció de les retribucions dels regidors. Diu que amb aquesta mesura es
reduirien les despeses i la corporació s’estalviaria els costos de seguretat
social. També proposa una reducció de les indemnitzacions per assistències
als plens i comissions i de les assignacions als grups polítics municipals.
El sr. Alcalde li respon que aquest no és exactament el tema que es debat a la
proposta. Diu que està molt bé que consti en acta una proposta com la que
planteja el grup municipal d’ERC, però que és molt fàcil fer-ho quan s’està a la
oposició i no al govern. Així mateix, diu que els regidors de l’equip de govern no
només assisteixen als plens i juntes de governs, sinó que dediquen moltes més
hores en tasques municipals, la qual cosa suposa que, a la pràctica, el cost del
preu/hora retribuït sigui en alguns casos més elevat en un regidor de l’oposició,
que moltes vegades es limita a assistir a les sessions de ple o comissió
mensual, que un membre de l’equip de govern amb dedicació parcial.
Pren la paraula el sr. Botana per manifestar que tots els regidors de
l’ajuntament en formen part de manera voluntària i que en èpoques de crisi la

baixada dels sous, d’acord amb els criteris apuntats pel regidor sr. Domènech,
són molt raonables.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots, dels grups de CiU i PSC.
En contra: 3, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions: 2, dels regidors sra. Cullell, del grup municipal d’ERC, i del regidor
sr. Botana, del grup municipal del PP.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN RELACIÓ AL
SECTOR SURER.
Es dona lectura a la proposta d’Alcaldia, que textualment diu així:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN REFERÈNCIA
AL SECTOR SURER
Atesa la situació general de crisi econòmica, que afecta també al sector surer.
Atès que el sector constitueix un valuós actiu en la nostra economia social.
Atès l’indubtable i contrastat valor ambiental de la sureda com a bosc de la
Mediterrània.
Atesa la dependència entre el manteniment del bosc i la bona marxa de la
indústria.
Vista la demanda feta pel sector industrial (ASECOR, AECORK, ISOCOR).
Vista la declaració aprovada per l’Associació de Territoris Surers, RETECORK.
Vistes les actuacions que ha dut a terme el govern de Portugal.
El grup municipal de CiU proposa, al Ple de l’Ajuntament de la Jonquera,
l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Sol·licitar al Govern d’Espanya la posada en marxa d’un Pla d’ajuda perquè
el sector surer superi amb èxit la crisi actual. L’esmentat Pla, en semblança
amb els que s’han posat en marxa en d’altre sectors, haurà de contenir com a
possibles mesures la concessió de línies de crèdit, assegurances a l’exportació
i accions de promoció i comunicació.
2.- Sol·licitar dels governs d’Andalusia, Catalunya i Extremadura la formulació
dels respectius plans d’ajuda, d’acord amb les competències que els siguin
pròpies i que afectin al sector surer.
3.- Traslladar aquest acord al Ministerio de Industria del Govern Central i
departaments competents dels respectius governs autònoms d’Andalusia,
Catalunya i Extremadura.
4.- Donar coneixement d’aquest acord als parlamentaris (diputats al Congrés,
senadors i diputats autonòmics) de la circumscripció, tot suggerint-los que
emprenguin iniciatives en el sentit de fer realitat les demandes de la moció.”

Comentada la proposta pel sr. Alcalde i sense que es formulin intervencions, la
proposta fou aprovada per unanimitat.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
6.1.- Comenta el senyor alcalde que té una proposta a presentar per via
d’urgència indicant que es tracta d’aprovar un manifest contra el canvi climàtic.
Declarada prèviament la urgència de la mateixa per unanimitat, es passa a
l’estudi i votació de la mateixa.
Es dona lectura a la proposta, la qual textualment diu així:
“L’Eix d’interconnexió Baixàs – Santa Llogaia entre França i Espanya ha estat
classificat per la Unió Europea com un projecte prioritari d’interès europeu,
dintre de la directiva 2006/1364/CE.
En l’actualitat les interconnexions elèctriques entre països a Europa s’utilitzen
per tres objectius concrets:
1.- Com a reserva i ajuda mútua contra les grans pertorbacions.
2.- Per al comerç transfronterer basat en contractes a curt i mig termini.
3.- Com a mitjans per afavorir el desenvolupament de les energies renovables.
Vist que els objectius de les interconnexions superen l’interès supramunicipal,
com així ho reconeix l’esmentada directiva 2006/1364/CE.
Vist l’impacte que provoca el soterrament de la ínia de Molt Alta Tensió cal
establir unes compensacions als municipis afectats per aquest impacte.
A l’Estat Espanyol la gestió de la xarxa de transport és a càrrec de la
companyia Red Electrica de España, que actua com a transportista únic,
desenvolupant aquesta activitat en règim d’exclusivitat.
El delegat de Red Electrica de España a Catalunya, Sr. Lluís Pinós, va
anunciar el dia 30 d’abril de 2009 que la companyia no té voluntat de pagar
compensacions als ajuntament per on la línia de Molt Alta Tensió passarà
soterrada perquè considera que el soterrament ja és una compensació en si
mateixa.
Vit l’informe elaborat per la consultora CESI, a petició del Sr. Mario Monti,
Coordinador Europeu per a la interconnexió elèctrica entre França i Espanya,
on s’especifiquen els impactes permanents de la línia soterrada de Molt Alta
Tensió així com la comparativa respecte a la línia aèria.
Per tot això exposat, els alcaldes dels municipis de la Jonquera, Agullana,
Capmany, Masarac, Biure, Darnius, Pont de Molins, Llers, Figueres, Vilafant i
Santa Llogaia d’Alguema, demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya
que estudiï l’establiment de compensacions derivades de l’impacte de la línia
de Molt Alta Tensió, encara que sigui soterrada.
Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a Red Electrica de España i al Govern de la
Generalitat de Catalunya, concretament als Departaments d’Economia i
Finances i de Medi Ambient i Habitatge.”

El sr. Alcalde comenta la proposta. Pren la paraula seguidament el sr.
Domènech per dir que el seu grup s’adhereix a la proposta però demana que
s’incloguin dues precisions. Per una banda demana que a banda dels municipis
citats a la moció s’inclogui una menció a “la resta de municipis de l’AMMAT” els
quals demanaran al govern que “defensi i reclami” l’establiment de
compensacions. Així mateix, sol·licita que l’acord es notifiqui també al
“Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”.
Debatuda les propostes per part dels regidors, s’acordà incloure les dues
esmenes citades i es procedeix a votar la moció, la qual es aprovada per
unanimitat.

7.- PRECS I PREGUNTES.
7.1.- El sr. Domènech pregunta sobre el contingut de l’article publicat en el
darrer número de l’Esquerda de la Bastida relatiu al carrer del Prat de
Malagrava.
El sr. Alcalde comenta que la resposta al dit article, publicat pel sr. Josep M.
Najes, serà contestat per l’ajuntament i pels particulars al·ludits en el proper
número de la revista, tot i que li avança la resposta al regidor sr. Domènech.
Comenta el sr. Alcalde, en relació a aquesta qüestió, que mai s’ha fet cap
modificació puntual per requalificar uns terrenys rústics prop del Prat de
Malagrava. Segons el sr. Alcalde, els esmentats terrenys ja estaven qualificats
com a sòl urbanitzable en el Pla General de 1985, desenvolupats posteriorment
pels propietaris dels terrenys durant el mandat com alcalde del sr. Rigau.
Posteriorment, continuà el sr. Alcalde, l’any 1995 el llavors alcalde sr. Brugat i
la propietària dels terrenys van acordar una permuta de part dels terrenys que
eren zona verda per 3 parcel·les edificables a l’avinguda Pau Casals.
Pel que fa al vial d’accés a la zona anomenada l’Olivar del Rector, el sr.
Alcalde manifesta que és de propietat privada, indicant que el Pla d’Ordenació
actual el preveu com a vial perquè no podrà ser parcel·la edificable.
Continuant amb aquest tema, el sr. Alcalde diu que l’única veritat de l’article
publicat és que per un error del propietari, no es van canviar de nom al
Cadastre tots els terrenys objecte de la permuta. Afegeix, en aquest sentit,
que, un cop conegut l’error, s’està tramitant l’esmena al Cadastre.
7.2.- Seguidament el sr. Domènech pregunta què ha passat amb el bar de la
piscina, en relació a les sol·licituds presentades. El sr. Alcalde li respon que no
ha passat res al respecte. L’informa que el termini inicialment havia de finalitzar
el dia 22 de maig però que al ser tancat l’ajuntament, atesa la festivitat de
Santa Rita, es va prorrogar el termini fins el dilluns dia 25, per considerar-se el
primer dia hàbil que l’oficina municipal d’atenció ciutadana estava oberta al
públic. Així mateix comenta que, un cop obertes les pliques dels diferents
licitadors, la junta de govern va detectar que a una de les pliques li mancava
documentació, per la qual cosa se li va concedir, en aplicació de la normativa
de contractació, un termini de 3 dies per aportar la documentació
complementària.

7.3.- Seguidament el sr. Domènech pregunta quin és el termini d’execució de
les obres del c/ Alzines i de l’entrada sud del municipi. El sr. Alcalde li respon
que les obres de l’entrada sud, finançades amb el Fons Estatal, ja s’han iniciat i
que tenen una durada de 5 mesos i que les obres del c/Alzines estan a punt de
començar i que tenen un termini d’execució de 9 mesos.
7.4.- El sr. Domènech demana qui ostenta la titularitat de la variant que s’ha
asfaltat parcialment al polígon de la Llar del Camioner, així com si es preveu
acabar el seu asfaltatge. El sr. Alcalde li respon, en primer lloc, que desconeixia
que la variant només fos asfaltada parcialment. En segon lloc, diu que la
titularitat és del Ministerio de Hacienda, que és l’organisme amb qui s’ha pactat
el canvi de traçat per part del promotor de l’actuació. Així mateix, l’informa que
el Ministerio de Fomento ha autoritzat el nou accés a la rotonda que ha suposat
aquesta actuació.
7.5.- El sr. Domènech formula a l’equip de govern un prec, relatiu a la
conveniència de què les activitats que es desenvolupin al carrer durant la festa
del proper cap de setmana no es concentrin en un únic punt, ja que actualment
gairebé totes les activitats es fan al carrer Major, al davant de la societat.
El sr. Alcalde li respon que tradicionalment actes com la Festa dels Avis, la
Festa de Sant Jordi o l’audició de sardanes, s’han vingut realitzant al carrer
Major a l’alçada de la societat Unió Jonquerenca i que per aquest motiu la
majoria d’activitats es celebren en aquest emplaçament.
7.6.- El sr. Boix demana que ara que s’han iniciat les obres de l’entrada sud al
carrer Bosch de la Trinxeria, i amb motiu del seu tancament i pel fet que s’ha de
passar pels carrers paral·lels, caldria potenciar la senyalització viària per tal que
la gent que passi en cotxe per aquesta zona no es perdi.
7.7.- Finalment, el sr. Ricart diu que seria bo col·locar algunes bandes sonores
horitzontals al vial de la Llar d’Infants i del Parc d’en Lloveras, ja que
actualment molts cotxes hi passen a gran velocitat, amb el perill que això
suposa per als vianants.
Sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22:05 hores,
de tot el que com a secretari accidental, en dono fe.

L’alcalde,

El secretari accidental,

