ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 22 DE JULIOL DE 2009.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-dos de juliol 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.
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr. Sergio Aznar Marín.
NO ASSISTEIX : 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 – DELS ESBORRANYS DE LES
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.Prèviament trameses als regidors còpia dels esborranys de les actes de les
sessions anteriors celebrades els dies 27 i 30 d’abril, 13 i 28 de maig i 9 de
juny, les mateixes s’aprovaren per unanimitat, amb la introducció de les
esmenes que s’indiquen a continuació:
Acta sessió celebrada el 30 d’abril 2009
Punt 2. Abans de la votació s’afegeix la següent intervenció: “Apunta el sr.
Domènech que creu que no s’ha de donar compliment al requisit que ha
imposat la Comissió Territorial 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.”
Punt 9.5. Es rectifica aquest substituint la frase: “Pregunta el sr Boix si el local
on està ubicat casal d’avi s’ha cedit a l’ajuntament ...“ per “Pregunta el sr. Boix

si l’ajuntament ha cedit el local on s’ubica el casal de l’avi a la Junta del
Casal...”
Acta sessió celebrada el 28 de maig 2009
Punt 4. Paràgraf 2. Es substitueix la frase: “... Per aquest motiu indica que el
grup municipal d’ERC proposa que tots els regidors amb dedicació parcial
segueixin el model del regidor sr. Serra i per tant cobrin el mateix que ell. Diu
que ...” per la frase: “... Per aquest motiu indica que el grup municipal d’ERC
proposa una reducció de les retribucions dels regidors. Diu que ...”

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER
REDACTAT EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2009,
DE 24 D’ABRIL, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER
FACILITAR A LES ENTITATS LOCALS EL SANEJAMENT DELS DEUTES
PENDENTS A EMPRESES I AUTÒNOMS.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Atès que aquest ajuntament va tancar l’exercici econòmic 2008 amb un
romanent de tresoreria per a despeses generals de caràcter negatiu i amb un
seguit d’obligacions vençudes i exigibles pendents d’incorporar a l’exercici
2009.
Atès que per a fer front a situacions com la descrita, el govern de l’estat aprovà
el Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per facilitar a les entitats locals el sanejament dels deutes pendents de
pagament a empreses i autònoms, disposició que permet de manera especial
recórrer a l’endeutament bancari, amb les condicions i requisits que s’esmenten
a la norma abans referida.
Atès que aquest ajuntament va acordà en sessió plenària de 28 de maig la
subscripció d’una operació de crèdit per un import de 383.611,14 €, a un termini
6 anys, amb la condició de redactat el pla de sanejament financer a que es
refereix la norma abans referida, el qual haurà de recollir els compromisos
anuals d’ingressos i despeses corrents, així com una explicació detallada i
quantificada de les mesures fiscals, de gestió i administratives adoptades,
essent el període del pla igual al de l’amortització de l’operació de crèdit.
Redactat el referit pla de sanejament financer, i la memòria d’aquesta alcaldia
en la que es descriuen les mesures adoptades, tan d’ingressos com de
despeses, per els propers sis anys.
Vist l’informe favorable emès per la interventora de la corporació, en el que
refereix el compliment del dit pla als requisits establert al Reial Decret Llei
5/2009, de 24 d’abril, així com la viabilitat del mateix.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:

Primer.- Aprovar el pla de sanejament financer d’aquest ajuntament, referit als
exercicis 2010 a 2015.
Segon.- Comunicar el resum del pla de sanejament junt amb les
característiques de l’operació financera al Ministeri d’Economia i Hisenda, en el
termini d’un mes a comptar des de la data de formalització de l’operació, en
compliment del que disposa l’article 7 del Reial Decret Llei 5/2009, de 24
d’abril.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 21 de juliol de 2009.”
Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el sr.
Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC, per manifestar que el seu grup
votarà en contra de la proposta perquè s’ha hagut de redactar l’esmentat pla
com a conseqüència d’una mala gestió de l’equip de govern el passat exercici.
Apuntà que es cert que els ingressos varen baixar però que es va gastar més
del previst quan el que s’havia d’haver fet, precisament perquè els ingressos
varen baixar, era gastar menys.
Digué que, a més a més, el pla s’ha fet pel termini de 6 anys - el màxim
permès-, hipotecant d’aquesta manera el futur equip de govern ja que
l’endeutament que s’ha fet per solucionar la situació s’afegeix al préstec
d’1.400.000 € subscrit l’any passat. Apuntà que, com sigui que ja no queda sòl
per vendre, els propers equips que govern i l’ajuntament no disposaran de
recursos. Acabà dient que aquest pla que es presenta és una hipòtesi. Si es pot
complir amb la previsió d’ingressos tot anirà molt bé, però si no, encara
s’hauran de reduir més les despeses.
Li respon el sr. alcalde dient que les previsions d’ingrés que figuren al pla son
realistes ja que es sustenten amb llicències comercials ja atorgades per la
Generalitat, no son meres expectatives. Pel que fa a que aquesta nova
operació de préstec hipoteca la gestió dels nous consistoris digué que només
representa un 5% dels recursos ordinaris de l’ajuntament, percentatge gens
alarmant. En relació al que ha comentat que ja no queden terrenys per vendre,
li recordà al sr. Domènech que els ingressos provinents de la venda dels
mateixos no es poden destinar a sufragar la despesa ordinària. Acabà dient
que el dèficit és petit, que millor que no n’hi hagués però que la situació no és
alarmant. I que, li recorda que durant la legislatura en que CiU governava amb
coalició amb ERC també es va liquidar amb signe negatiu un exercici i es va
haver d’aprovar un pla de sanejament financer. Va concloure dient que han
estat molts els ajuntaments que s’han trobat en una situació similar, la prova
està en que el govern de l’Estat ha aprovat el Reial Decret Llei 5/2009 que
permet als ajuntament endeutar-se per sortir de la situació de dèficit creada el
2008.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor : 5 vots
En contra : 4 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.

Abstencions : cap
La proposta fou aprovada per majoria simple.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI ADOPTAT EN
SESSIÓ DE 28 DE MAIG ÚLTIM, REFERIT A LA SUBSCRIPCIÓ D’UNA
OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE SABADELL.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
“Vistos els acords plenaris adoptats en sessions de 26 de març i 28 de maig
d’enguany, en els que s’acordà la subscripció d’una operació de crèdit amb el
Banc de Sabadell amb un import de 318.611,14 euros, un interès variable
referenciat a l’euribor més un diferencial de 1% i un termini d’amortització de 6
anys, operació que es subscrivia per a fer front al romanent de tresoreria
negatiu amb que es tancà l’exercici 2008, i d’acord amb el que disposa el Reial
Decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
facilitar a les entitats locals el sanejament dels dutes pendents de pagament a
empreses i autònoms.
Atès que les condicions de l’operació proposades per l’entitat bancària eren les
que corresponent a la primera operació que s’acordà subscriu, operació que es
feia a 2 anys i que desprès, per acord plenari de 28 de maig, s’allargà a 6 anys
per així permetre-ho el referit R-Decret Llei 5/2009.
Atès que el banc de Sabadell, a perllongar l’operació a un termini de 6 anys i no
els 2 inicials, ha modificat el diferencial de l’interès passant del 0% al 0’1 %.
Aquesta alcaldia, vist el que s’ha exposat, té a bé proposar a l’ajuntament ple
l’adopció del següent acord :
Primer.- Modificar les condicions de l’operació de crèdit a subscriure amb el
Banc de Sabadell, operació destinada a fer front al romanent de tresoreria
negatiu, exercici 2008 i al pagament de les obligacions pendents d’incorporar al
pressupost, essent l’interès de l’operació l’euribor més 1,10%. Les condicions
de l’operació queden de la manera següent:
Capital : 383.611,14 €
Interès : euribor 12 mesos més 1,1
Comissió d’obertura : 0,50%
Comissió d’estudi : 0
Comissió amortització anticipada : 0
Segon.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura del contracte
corresponent, d’acord amb les condicions referides.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 20 de juliol de 2009.”
El sr. alcalde comenta la proposta i sense que cap regidor demani l’ús de la
paraula, posa la proposta a votació, essent el resultat de la mateixa el següent :
A favor : 5 vots

En contra : 4 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions : cap
La proposta fou aprovada per majoria simple.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES ORDENANCES
FISCALS NÚM. 29 I 24 REFERIDES ALS ESTACIONAMENTS PÚBLICS
MUNICIPALS I AL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de
modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents
Ordenances reguladores dels impostos locals i de les taxes per prestació de
serveis.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que
a continuació es relacionen, pel que fa a les quotes tributàries:
- Ordenança fiscal núm. 24, reguladora dels subministrament d’aigua, gas i
electricitat.
- Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa del servei d’aparcaments
municipals.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, 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.
Tercer.- Publicar en el BOP. els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
de modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, un
cop s’hagin aprovat definitivament, tal i com preveu l’art. e del Decret 94/1995,
de 21 de febrer.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú.”

Comenta el sr. alcalde la proposta i passa la paraula al sr. Domènech
manifestant aquest que no veu bé que la taxa pels pàrkings sigui una quantitat
fixa tota la jornada i no es cobri en funció del temps de permanència. Pregunta
a la secretària que subscriu si aquesta manera de tributar és legal. Contesta
aquesta que hi ha jurisprudència que apunta que s’ha de cobrar en funció del
temps.
Demana el sr. Domènech, en relació a l’increment de la tarifa per abastament
d’aigua potable si hi ha un estudi econòmic que ho justifiqui. Li respon la
secretària, per ordre del sr. alcalde, que s’ha increment fins el límit que la
Comissió de preus permet sense necessitat d’elaborar estudi econòmic. Afegí
que la tarifa de l’aigua no es tocava des de l’any 2006, pel que l’increment que
s’ha aplicat, el 4,9%, esta per sota de l’increment acumulat de l’IPC d’aquests
anys. Per tant, digué, en els anys 2007 i 2008 les despeses s’han incrementat i
els ingressos han estat els mateixos.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor : 5 vots
En contra : 4 vots, , dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions : cap
La proposta fou aprovada per majoria simple.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DEL SERVEI
D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI.
Es donà 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 SOREA, concessionària del servei de subministrament

d’aigua al municipi de La Jonquera, s’ha presentat proposta de noves tarifes a
aplicar als usuaris per a l’any 2009.
Vist l’informe emès per part de l’enginyer assessor municipal, pel qual indica
que la proposta formulada per SOREA es basa en l’aplicació de la fórmula
polinòmica aprovada pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya per Decret 339/2001, en el qual s’estableix un sistema
simplificat per a l’actualització de les tarifes de l’aigua.
Vist que de l’esmentat informe es conclou que la proposta s’ajusta a
l’actualització autoritzada per l’Edicte de la Comissió de Preus de Catalunya de
19 de novembre de 2008 (DOGC 5271), proposta que suposa l’aplicació d’un
increment mitjà del 4,9% sobre les taxes actualment vigents, el qual es
considera suficient per a mantenir l’equilibri dels costos d’explotació del servei
d’abasteixement.

Vist el que preveu l’article 4 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, per la present tinc a bé
proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment les següents tarifes del servei municipal de
distribució d’aigua potable:
a) Tarifes de subministrament d’aigua
Mínim de consum facturable
22
m3/ut.
Consum/trimestre
Preu del subministrament:
Ús domèstic
Mínim de consum
0,5034 €/m3
Sobreconsum
Fins a 45 m3/u.c./trim
0,7681 €/m3
Excés de 45 m3/u.c./trim
1,1482 €/m3
Ús industrial
1,1482 €/m3
Grans consumidors (més de 7.500 0,6559 €/m3
m3/trim.)
b)Conservació de comptadors
0,44 €/abonat/mes
Segon.- Exposar al públic l’acord anterior durant el termini d’un mes mitjançant
publicació dels presents acords al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes, senyalant que, de no presentar-se’n, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats sens adopció de nou acord.
Tercer.- Traslladar l’acord d’aprovació definitiva a SOREA i a la Comissió de
Preus de Catalunya, adscrita al Departament de Comerç per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
No obstant això, el ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que aquest acord es refereix al que ja s’ha comentat al
punt anterior i donar trasllat de l’acord a l’empresa que gestiona el servei i al
Departament de Comerç de la Generalitat.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el
següent :
A favor : 5 vots
En contra : 4 vots, , dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions : cap
La proposta fou aprovada per majoria simple.

6.- PROPOSTA DE CONVOCAR CONCURS PÚBLIC PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I
MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM MITJANÇANT CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA, I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES
CONVOCATÒRIA.-

I

TÈCNIQUES

QUE

HAN

DE

REGIR

LA

Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Atesa l’existència del servei públic municipal d’abastament d’aigua, que
actualment es presta sota la forma de gestió indirecta i en règim de concessió a
favor de l’empresa SOREA SA.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de La Jonquera de procedir a obrir una nova
licitació del servei municipal d’abastament d’aigua, per haver finalitzat el termini
de vigència del contracte subscrit amb la dita empresa concessionària,
contracte que inclourà alhora el servei municipal de clavegueram de la
Jonquera.
Atès que es disposa del finançament necessari per a fer front a les despeses
derivades de l’execució de la mateix.
Atès que cal convocar el corresponent concurs públic per a l’adjudicació del
contracte per a l’execució de l’esmentat servei, d’acord disposa la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist el Plec de Condicions Tècniques i Administratives que han de regir la
convocatòria, redactades pels serveis tècnics i jurídics municipals i que formen
part de l’expedient.
Atès que el Plec conté totes les determinacions que exigeix l’article 232 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i es procedent la seva
aprovació inicial i submissió a informació pública per un termini de vint dies.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de condicions i per
l’obertura de la licitació és el Ple Municipal d’acord el que disposa la Disposició
Addicional Segona de la Llei 30/2007.
Per tot això per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Convocar concurs públic per a la contractació per procediment obert,
de la gestió i manteniment del servei municipal d’abastament d’aigua i del
servei municipal de clavegueram.
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de Condicions Tècniques i Administratives
que regiran la convocatòria, redactades pels serveis tècnics i jurídics
municipals i que formen part de l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’acord anterior durant el termini de vint dies
mitjançant publicació al BOP i al DOGC, per tal que les persones interessades
puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes, senyalant que, de no
presentar-se’n, els acords adoptats restaran definitivament aprovat sense
adopció de nou acord.
Quart.- Obrir un termini de recepció de proposicions de vint-i-sis dies naturals
mitjançant anunci de licitació al BOP de Girona i Perfil del Contractant, termini
que s’iniciarà un cop resti aprovat definitivament el plec de condicions
tècniques i administratives.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”

Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar si la construcció del
col·lector que va de la Duana a l’estació depuradora anirà a càrrec de l’Agència
Catalana de l’Aigua. Li respon el sr. alcalde que si, que ho faran ells però
desprès passarà a ser una instal·lació en baixa i el manteniment anirà a càrrec
de l’ajuntament.
Intervé el sr. Ricart per demanar a què es refereix la clàusula 15 quan esmenta
que es donaran 5 punts per disposar d’una estructura de suport en un entorn
de proximitat de la Jonquera. Li contesta el sr. alcalde que vol dir que aquests
punts els rebrà el/s licitador/s que, per prestar el servei a Figueres, Roses, o
altres localitats de la comarca, per exemple, disposi de determinada
infraestrura que la pugui posar a disposició de la Jonquera, en contraposició a
una empresa licitadora que gestioni un servei similar a un municipi de
Barcelona.
Comenta el sr. Ricart que a la clàusula 8, referida a la composició de la Mesa
de contractació, no hi figura cap regidor dels grups municipals a l’oposició. Li
respon el sr. alcalde que no té cap problema a afegir-ne un quan dicti el decret
de composició. Es queda d’acord en que així es farà.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor : 5 vots
En contra: cap
Abstencions : 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria simple.

7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 3.Intervé el sr. alcalde dient que retira aquest punt de l’ordre del dia. Demana el
sr. Domènech si es pot saber el motiu. Li respon el sr. alcalde que la proposta
no s’ha estudiat suficientment ja que hi havia alguns aspectes de la mateixa,
als que feia esment l’arquitecta, que no s’havien considerat.
8.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓD ELS ESTATUTS
DEL CONSORCI DEL MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI APROVADA PEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EN SESSIÓ DE 23 DE GENER D’ENGUANY.Es dona lectura a la proposta que presenta al pel l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Atès l’escrit rebut del Consorci del Museu memorial de l’Exili de data 5 de juny
últim, en el que informen a aquesta corporació de l’acord del consell

d’administració del consorci de data 23 de gener pel qual s’aprovà inicialment
una modificació dels estatus de l’ens.
Atès el que disposa l’article 22 dels referits estatuts indicant que les
modificacions dels mateixos que acordi el consorci seran ratificades pels ens
consorciats.
Estudiats els articles objecte de modificació,
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :
Primer.- Ratificar íntegrament l’acord adoptat pel consell d’administració del
MUME de data 23 de gener d’enguany, pel qual es modifiquen els estatuts del
consorci.
Segon.- Notificar el present acord amb consorci del MUME, pel seu
coneixement i efectes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 20 de juliol de 2009.”
Comenta el sr. alcalde la proposta indicant que ja s’informà a la sessió de la
Comissió informativa celebrada amb caràcter previ a la present sessió que els
articles que es modificaren fan referència a la figura del director el qual passa a
ser funcionari de confiança del consell i s’unifiquen en una sola les figures del
director tècnic i el director científic.
La secretària esmenta els articles concrets que s’han modificat per acord del
consell d’administració del MUME i que cal ratificar.
Sense que cap regidor demanés l’ús de la paraula, el sr. alcalde posà la
proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PUOSC,
PLANIFICACIÓ DEFINITIVA ANY 2009.Informa el sr. alcalde del contingut de l’acord que adoptà la Junta de Govern en
sessió celebrada el 15 de juliol últim, que es transcriu textualment :
“Aquesta Corporació té inicialment inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis per
l’exercici 2010 el projecte de Reurbanització de l’antic recinte emmurallat, amb
una subvenció de 400.000,00 €.
Atès que a data d’avui no es disposa de tota la documentació tècnica i
administrativa requerida per poder incorporar el projecte esmentat a la proposta
definitiva del Pla de l’anualitat 2010.
Com sigui que per part d’aquesta corporació s’ha sol·licitat la inclusió del
Projecte de la Llei de Barris de la Jonquera a 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, ajuda que gestiona el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Atès que el dit projecte inclou com a un dels seus punts la reurbanització de
l’antic recinte emmurallat.
Atès que el termini d’informació pública de la formulació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya (any 2010) finalitza el dia 20 de juliol de 2009.
És per tot això que aquesta Alcaldia té a bé proposar a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, el canvi d’anualitat de la subvenció atorgada
dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, exercici 2010, a l’obra
anomenada “Reurbanització de l’antic recinte emmurallat”, per a l’anualitat
2011.
Segon.- Sotmetre el present acord al Ple en la primera sessió que celebri per a
la seva ratificació.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
oportuns per a l’execució dels anteriors acords.
No obstant això, la junta de govern decidirà el que estimi oportú.”
La proposta fou aprovada per unanimitat.”
Proposa al ple la ratificació del dit acord indicant que s’adoptà per Junta Govern
ja que el termini de presentació d’al·legacions finalitzava el 20 de juliol.
La proposta de ratificació de l’acord de Junta de Govern anteriorment transcrit
fou aprovat per unanimitat.

10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.No es presenta cap proposta per la via d’urgència.

11.- PRECS I PREGUNTES
11.1 Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar com ha estat que
aquest any els regidors de l’oposició no han estat convidats al dinar de Santa
Rita, patrona del personal de l’administració local. Li respon el sr. alcalde que
no té resposta, en el sentit que se li va oblidar.
11.2 Continua amb la paraula el sr. Domènech per dir que a la sessió anterior
no li va quedar clar com havia anat i com estava el tema de l’execució per part
del sr. Escudero del vial en substitució de l’existent que comunica la Duana
amb la N-II. Demana si aquest nou vial, que no esta acabat, l’ha executat amb
llicència municipal. Li respon el sr. alcalde que no, que l’ha fet sense llicència
però amb l’autorització d’Hisenda i el Ministeri de Foment. Esmenta que la
llicència no se li pot donar ja que, amb caràcter previ a la llicència, cal la

redacció d’un projecte d’urbanització ja que el dit vial es troba dins un
Programa d’Actuació urbanística. Acaba dient que recentment ha estrat al
registre general una petició per poder executar el programa en dos polígons.
Demana el sr. Domènech si el sr. Escudero finalitzarà les obres d’execució del
nou vial. Li respon el sr. alcalde que si, que ara per ara, hi ha un problema amb
Cepsa, titular de part dels terrenys de l’àmbit, la qual no està d’acord en
l’execució del dit vial.
11.3 Intervé el sr. Domènech per insistir sobre el tema de les obres de la N-II.
Senyala que la carretera està fatal i en una situació de perill públic permanent.
Demana al sr. alcalde si té noticies sobre quan es tornaran a reprendre les
obres. Indica el sr. alcalde que no té cap novetat. Que truca a la Demarcació de
Carreteres cada quinze dies i que no en sap res. Indica el sr. Domènech que la
millora de la N-II es va aprovar a l’any 2000 fruit d’una mobilització popular; es
va dir que les obres s’executarien en dues fases i a l’any 2009 encara no s’han
acabat. Respon el sr. alcalde que té raó però per la manera en com parla
sembla que imputi la responsabilitat d’aquesta qüestió a l’ajuntament, quan ja
sap que és única i exclusivament responsabilitat del Ministeri de Foment. Li
contesta el sr. Domènech que ell no ha dit això, que l’únic que demana es que
s’apreti des de l’ajuntament. Li respon el sr. alcalde que ja ho fa i que ara la
cosa està en que s’està tramitant una modificació del projecte.
11.4 Demana el sr. Domènech informació sobre unes reunions que diu ha
sabut que ha mantingut l’ajuntament amb els nens del CEIP per ensenyar-los
com funciona l’ajuntament. Li respon la sra. Fiol, regidora de Joventut i
Educació dient que es refereixen al consell d’infants. Explica que arran d’una
prova pilot que es va fer a la Jonquera per part del Consell Comarcal, s’ha
constituït al municipi el que s’anomena Consell d’Infants. Digué que esta format
per representants dels nens de 5è i 6è de primària, elegits democràticament, i
que es reuneixen a la sala de plens una vegada al mes, amb una convocatòria i
ordre del dia dels temes a tractar, suggerits per ells, igual que si es tractés
d’una sessió plenària. Comentà que es molt interessant i serveix perquè els
nens s’impliquin en la problemàtica i funcionament del poble. Apuntà que
demanen més activitats pels nenes de la seva franja d’edat, activitats que ja
s’han portant a terme com ara cursets d’skate o cursos de cuina. Fan propostes
a l’equip de govern i manifesten la seva preocupació per temes que estan
sobre la taula com ara la prostitució, etc. Acaba dient la sra. Fiol que és una
experiència molt interessant, que els nens estan encantats i que els que aquest
any han acabat 6è i l’any que ve ja van a l’institut han demanat si poden
continuar.
Intervé el sr. Domènech per fer un suggeriment: que puguin assistir a una
sessió plenària perquè vegin com aquesta es desenvolupa i per això, cercar un
dia i modificar l’hora de celebració per ajustar-la al seu horari. I en segon lloc
demana que es una propera sessió del consell d’infants i puguin assistir
membres de l’oposició. Comenta la sra. Fiol que li sembla bé i apunta el sr.
alcalde que a aquestes reunions del consell d’infants només hi assisteix la sra.
Fiol i la sra. Martínez i que ell hi ha assistit una sola vegada. Apunta la sra. Fiol

que es una reunió que fan ells i que el paper que ella té es la de moderadora i
conductora de la mateixa.
11.5 Pregunta el sr. Domènech si la celebració de les sessions plenàries se
n’informa al públic en general. Respon la secretària, per indicació del sr.
alcalde, dient que si, que es penja l’ordre del dia al tauler d’anuncis de
l’ajuntament i als diferents plafons d’informació municipal que hi ha al poble.
Indica el sr. Domènech que l’anunci de la celebració de present sessió no
estava enlloc.
11.6 Demana el sr. Domènech que quan es convoca algun procés selectiu
per a la contractació de personal s’informi al respecte també mitjançant la
publicació de l’anunci corresponent a La Nostra Vila i a l’Esquerda de la
Bastida. Comenta els r. alcalde que li sembla bé el suggeriment.
11.7 Demana el sr. Domènech si hi ha algun problema per publicar les actes
de la Junta de Govern al web de l’ajuntament. Li respon la secretària que si,
que es una informació que pot contenir dades de caràcter personal protegides i
que l’ajuntament no pot publicar. Que hi ha sentències que prohibeixen la
publicació de les actes.
11.8 Pregunta el sr. Domènech perquè el carrer de les Alzines es va tancar al
trànsit abans que comencessin les obres; i com és que aquestes encara com
aquell que diu, no hagin començat a hores d’ara. Li respon el sr. alcalde que té
raó, que l’empresa s’ha demorat en l’inici de les obres i que ell ha demanat què
passa als serveis tècnics. Digué que aquests han comentat que ja hi estan a
sobre però que, en qualsevol cas, l’empresa té 9 mesos per finalitzar-les, que
en cas de no complir el termini serà quan se li podrà imposar les sancions
corresponents.
11.9 Comenta el sr. Boix que en la tramitació dels expedients d’activitat des
de l’OMAC ja s’hauria de demanar als interessats tota la documentació de cop i
no endarrerir la resolució de l’expedient en requeriments de documentació.
Respon la secretària que ja es fa, que el personal que està a l’OMAC sap
perfectament quina documentació s’ha de presentar i es la que es requereix al
sol·licitant però que si aquest no la porta, no es pot negar el registre d’entrada a
la sol·licitud i es això el que comporta que s’hagi de fer un nou escrit requerint
la documentació que maca. Acabà dient la secretària que si tothom portés
d’entrada la documentació que cal i si els projectes tècnics estiguessin bé i
complerts d’entrada , la tramitació de l’expedient seria molt més àgil i es
resoldria amb molt menys temps.
I sense que cap més regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde aixecà
la sessió essent les 22,05 hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

