ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 24 DE SETEMBRE DE 2009.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-quatre de setembre de dos mil nou. Prèvia
convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs.
regidors, el nom dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’AlcaldePresident de la Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín. sr. Manuel Ángel M. Botana Penela

ACTUA DE SECRETARIA: la que ho es de la corporació Sra. Maria Dolors
Turu Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.Prèviament repartida còpia de l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia
22 de juliol de 2009, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser aprovada per
unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DELS POLÍGONS DEL
SUD DEL MUNICIPI AMB LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Per encàrrec de l’Ajuntament, l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental SL, ha
elaborat un Projecte de construcció del Col·lector de connexió del Polígon Sud
a l’Estació Depuradora de la Jonquera amb un pressupost per contracta de
Quatre-cents vint-i-dos mil quatre-cents setanta-un euros amb trenta-tres
cèntims (422.471,33 €).
S’ha emès l’informe jurídic sobre la normativa aplicable i el procediment a
seguir.

S’ha emès informe tècnic favorable sobre el projecte presentat.
En data 2 de desembre de 2008 el projecte va ser aprovat inicialment per acord
de la Junta de Govern Local i a continuació va ser sotmès a informació pública
per un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci al BOP núm. 243 del dia 18
de desembre, sense que es formulessin al·legacions.
S’ha emès informe favorable per part de l’Agència Catalana de l’Aigua en
relació al projecte.
S’ha notificat el projecte als titulars de béns i drets que s’afectaran amb
l’execució del projecte.
Vist el que preveu l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, relatius a la tramitació i aprovació dels projectes
d’obres ordinàries.
Vist el que estableixen els articles 22.2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local i 52.2 o) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal de Catalunya, per la present es proposa el Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de construcció del Col·lector de
connexió del Polígon Sud a l’Estació Depuradora de la Jonquera, així com el
plec de prescripcions tècniques, i el pressupost del mateix, que ascendeix a
422.471,33 € (IVA Inclòs).
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que es tracta de l’aprovació definitiva del projecte, ja en
coneixement dels regidors, fet aquest que permetrà obrir la licitació
corresponent per l’adjudicació el contracte i l’inici de les obres.
Sense cap intervenció per part dels assistents, el sr. Alcalde posà la proposta a
votació, essent aquesta aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 3 DEL POUM VIGENT.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.L’actual normativa del POUM de la Jonquera vigent determina, al seu article 58,
que per a la implantació d’una estació de servei, a banda de les condicions que
fan referència a l’accés des de la N-II, cal disposar d’una parcel·la de 15.000
m2, dels quals 5.000 es destinin a aparcaments. La dita normativa prové de la
regulació que sobre el particular feia la normativa del PGOU de l’any 1985.
Atès que es constata una demanda de sòl per part d’empreses del sector
serveis vinculat al transport per carretera, sòl on es pretén la implantació de

centres de serveis al camioner, en els que l’estació de servei és l’eix central
sobre el que pivoten els demès serveis de restauració, lúdics, etc.
Considerant que 15.000 m2 es una superfície que limita les possibilitats
d’implantació de les activitats esmentades i que una superfície menor,
mantenint la superfície mínima d’aparcaments, seria del tot suficient pel
correcte desenvolupament de les activitats.
Considerant procedent la modificació puntual del POUM, l’alcaldia ha
encarregat als servies tècnics municipals la redacció de la mateixa, essent la
nova superfície mínima que s’exigeix la de 6.000 m2 de parcel·la.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals.
Vist el que estableixen els articles 83 i següents del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya i els articles 23,90,91 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
A la vista del que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament
ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 3 del vigent Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, d’acord amb la memòria i demès
documentació tècnica que consta a l’expedient, modificació que es circumscriu
a donar una nova redacció a l’article 58 de la normativa urbanística, quedant
aquesta de la manera següent :
“ Article 58.- Condicions a les que es subjectaran les instal·lacions
d’estacions de serveis, gasolineres i similars.
Es permet l’ús d’estacions de serveis, gasolineres i similars, únicament a les
zones següents, is empre que la normativa específica ho permeti :
En sòl urbà
zona 7.- Comercial i
zona 8.- Industrial
En sòl urbanitzable
zona 10.- Industrial
Aquestes instal·lacions estaran subjectes a les condicions següents :
1. Instal·lació obligatòria a les dues bandes de la carretera, condicionada a
l’informe favorable dels accessos per part dels organismes competents
en carreteres. S’eximeix d’aquesta obligatorietat el cas en que l’accés a
les instal·lacions sigui utilitzant una rotonda o pas a diferents nivell
evitant girs a l’esquerra en la carretera.
2. Superfície mínima de parcel·la 6.000 m2, dels quals es destinarà un
mínim de 5.000 m2 de sòl a aparcament.
Segon.- Exposar al públic l’acord anterior pel termini d’un mes, mitjançant
publicació al DOG, BOP i tauler d’anuncis de la corporació.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 21 de setembre de 2009.”
Comenta el sr. alcalde el sentit de la modificació proposada, indicant que, si bé
es passa d’exigir una parcel·la de 15.000 m2 a una de 6.000 m2, l’obligatorietat
de destinar 5.000 m2 d’aparcament persisteix, que és el que importa. Afegí
que, si es disposen de més de 6.000 m2 de superfície de parcel·la, la propietat
podrà ubicar a la mateixa més serveis complementaris als del subministre de
carburants, sempre amb total compliment de la normativa urbanística del sector
on la parcel·la s’ubiqui.

Demana la paraula el sr. Domènech dient que li fa vergonya el que s’ha escrit a
la memòria de la modificació, i que de cap manera aquesta es fa per raons
d’interès públic i privat, com es diu a la memòria, sinó per l’interès privat d’una
empresa concreta. Continua dient que aquest gran desenvolupament ens ha
portat on ara estem: més benzineres i molts més problemes de tota mena.
Digué que aquesta modificació es fa perquè l’ajuntament pugui vendre la
parcel·la del camp de futbol, gairebé l’únic patrimoni que li resta desprès de la
política de dilapidació que s’ha portat a terme durant els últims anys, i amb la
dita venda s’elimina tota possibilitat d’ampliació de la zona esportiva.
Li respon el sr. alcalde dient que res del que ha dit és cert. Digué que quan es
desenvolupi el sector del Polígon d’Actuació del camp de futbol, l’ajuntament
obtindrà dels promotors privats uns 6.000 m2 d’equipaments els quals poden
ser per equipaments esportius, però que aquesta cessió no es farà, lògicament,
fins que no es desenvolupi el sector. Digué que ara l’ajuntament disposa d’una
parcel·la d’uns 5.000 m2 i després se’n disposarà d’una d’uns 6.000 m2. Que
no es dilapida cap patrimoni. Acaba pregant al sr. Domènech que parli amb
rigor i no confongui a la gent.
Intervé el sr. Domènech dient que és cert que es dilapida el patrimoni perquè ja
pràcticament l’ajuntament no disposa de sòl i, en el seu moment, es va dir que
aquest en concret es reservaria per a una ampliació del camp de futbol.
Demana la paraula el sr. Botana, del grup municipal popular, per preguntar de
quina data és el POUM vigent i si és cert que aquesta del camp de futbol és
l’única parcel·la que li queda a l’ajuntament. Li respon el sr. Alcalde dient que el
POUM és de l’any 2004 i que aquesta pot ser l’única que queda dels polígons
ja desenvolupats però que, una vegada desenvolupat el sòl urbanitzable que
resta, se n’obtindran d’altres. Pel que fa a la venda de la dita parcel·la, que és
objecte d’un altre punt de l’ordre del dia de la present sessió, digué que
l’ajuntament ja ha intentat vendre-la en dues ocasions anteriors, havent quedat
les subhastes desertes. I que aquest any, la seva venda figura al pressupost
municipal, servint el producte de la mateixa pel finançament de les inversions
del 2009.
Apunta el sr. Domènech què consta al pressupost, pressupost que ha fet
l’equip de govern.
Li respon el sr. alcalde que evidentment que és el pressupost elaborat per
l’equip de govern, però aprovat pel ple municipal, i que els diners que
s’obtindran per la venda de la parcel·la s’han de destinar o bé a adquirir altre
patrimoni o a la realització d’obra pública que també és patrimoni públic i
millora del benestar dels veïns.
Apunta el sr. Botana que s’havia d’haver posat el punt 4 de l’ordre del dia – la
convocatòria de subhasta per vendre la parcel·la del camp de futbol – abans

que aquest punt de la modificació del POUM, atès que es modifica el POUM
per poder vendre la parcel·la.
Li respon el sr. alcalde que no té res a veure una cosa amb l’altra. La
modificació del POUM es fa per racionalitzar la normativa existent, mantenint
l’obligatorietat de destinar 5.000 m2 d’aparcament a la parcel·la; i la venda de la
parcel·la de propietat municipal es fa perquè així està previst al pressupost
municipal del present exercici.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
6 vots
En contra: 5 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del
grup municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE SUBHASTA PER L’ALIENACIÓ DE
LA FINCA PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL PA-4 “Camp de Futbol”.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Durant les anualitats 2005 i 2006, per part de l’ajuntament de la Jonquera es
varen tramitar dos expedients administratius per tal de procedir a l’alienació per
subhasta de la parcel·la municipal situada al PA.4 Camp de Futbol, amb una
superfície de 4.029,70 m2. Ambdues subhastes foren declarades desertes per
manca de licitadors.
El pressupost municipal per a l’any 2009 preveu l’alienació de béns immobles
patrimonials d’aquest Ajuntament per un import global de 700.000,00 €, que es
destinarà al finançament d’inversió pública local.
Correspon ara, per tant, procedir a recuperar dit expedient administratiu, que
incloïa ja l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que la dita finca figura inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, a
favor de l’Ajuntament de La Jonquera, al tom 3383, llibre 74, foli 210, finca
3439.
Atès que la finca en qüestió està inclosa dins el PA.4 Camp de Futbol, per la
qual cosa resta incorporada als paràmetres urbanístics previstos al POUM per
a l’esmentat polígon d’actuació urbanística.
Atès l’informe jurídic emès per secretaria i la nova valoració del bé efectuada
per l’arquitecta municipal, per un import de venda de 876.459,75 € (vuit-cents
setanta-sis mil, quatre-cents cinquanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims).

Atès que l’alienació s’ha d’efectuar mitjançant subhasta pública, per així
disposar-ho l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
subhasta, redactades per Secretaria, per la present, aquesta Alcaldia té a bé
proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Convocar subhasta pública per a l’alienació de la finca municipal
descrita en el plec de clàusules administratives particulars i inclosa dins el PA.4
Camp de futbol, fixant-se el tipus de licitació en la quantitat de 876.459,75 €
(vuit-cents setanta-sis mil, quatre-cents cinquanta-nou euros amb setanta-cinc
cèntims).
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la subhasta, redactades per secretaria i que formen part de l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic el Plec esmentat durant un període de vint dies,
comptats a partir de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOP i al
DOGC, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions
que estimin oportunes. Simultàniament s’obrirà el termini de presentació de
proposicions, que serà de vint-i-sis dies naturals, comptats a partir de la darrera
de les publicacions esmentades.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Apunta el sr. alcalde que com ja s’ha anat parlant durant el debat del punt
anterior, es tracta de convocar una nova subhasta per a la venda de la dita
parcel·la, tal i com així està previst al pressupost municipal del present exercici.
Demana el sr. Botana perquè s’ha abaixat el preu de venda de la dita parcel·la.
Li respon el sr. alcalde que, com a requisit previ a l’acord d’alienació, cal un
informe tècnic que determini el valor de la finca. Aquest nou valor, determinat
pels serveis tècnics municipals, és inferior al de l’última subhasta. Digué que
això és degut al fet que en l’anterior valoració no es calcularen bé les càrregues
de la finca, càrregues que fan que el valor final sigui inferior. Comentà que com
a càrrega de la mateixa hi ha l’execució d’un mur de contenció, el cost del qual
es fixà molt inferior al real. Ara s’ha calculat bé i el resultat ha estat que el valor
de la finca ha baixat. Acabà dient que aquest podria haver estat un motiu pel
qual la subhasta de la finca quedà deserta.
Apunta el sr. Botana que algú hauria d’haver dimitit pels errors esmentat pel sr.
alcalde.
Intervé el sr. Domènech per dir al sr. Botana si no sap que els tècnics
municipals fan els informes seguint les directrius polítiques de l’equip de
govern. Que la primera valoració econòmica la va fer un API i ara l’han feta els
serveis tècnics municipals. Continuà dient que, a més a més, l’empresa
interessada en la compra ja ha pactat amb l’ajuntament.

Li respon el sr. alcalde dient que res del que diu és cert. Que hi ha més d’una
empresa interessada i l’equip de govern no ha pactat amb ningú. Li recorda que
es convoca una subhasta i la parcel·la la comprarà el millor postor.
Apunta el sr. Domènech que no entén la política d’aquest ajuntament que, amb
l’endeutament que té, encara es vagi polint el patrimoni. Que això és una
política de terra cremada.
Li replica el sr. alcalde que la política d’aquest ajuntament és la política de fer
coses pel poble, de rebre subvencions a fons perdut de més de 600.000 euros
que fan possible que es puguin fer obres importants com la reurbanització del
carrer de les Alzines sense que els veïns hagin d’aportar ni un euro.
Pregunta el sr. Botana a què destinarà l’equip de govern els diners producte de
la venda d’aquesta parcel·la. Li respon el sr. alcalde a fer les inversions
previstes al pressupost.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
6 vots.
En contra: 5 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del
grup municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.PROPOSTA
D’ACORD
D’IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DELS POLÍGONS DEL
SUD AMB LA NOVA EDAR.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern, en sessió de data 2 de desembre de 2008, va aprovar
el projecte de construcció del col·lector de connexió dels polígons del Sud del
municipi amb l’EDAR, redactat per l’ACA, amb un pressupost d’execució per
contracta de 422.471,33 €.
2. Per la resolució de l’alcaldia de data 5 d’agost, es va resoldre iniciar
l’expedient de contribucions especials i demanar els informes corresponents.
3. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els
corresponents informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, l’ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per
realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit
de les competències de l’ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
L’obra esmentada té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les
enumerades en l’article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. D’acord amb l’article 15.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
correspon a les entitats locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs.
Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals preveu que l’exacció de les contribucions especials
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas
concret.
3. La base imposable serà com a màxim de 380.120,98 €, corresponents al
90% del cost que l’ajuntament suporta per realitzar aquesta obra.
Per tant,
Aquesta alcaldia té a bé proposar al Ple l’adopció de l’acord:
1. Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de
l’obra de construcció del col·lector de connexió dels polígons del Sud del
municipi amb l’EDAR, l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
2. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents
determinacions:
2.1. El cost previst de l’obra es fixa en 490.390,64 €, i el cost suportat per
l’ajuntament és de 422.356,64 €, un cop deduïdes les aportacions voluntàries
efectuades pels titulars de les finques situades dins l¡àmbit del sòl urbanitzable
sector sud-2 noves tecnologies, amb un total de 68.034 €.
2.2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 380.120,98 €,
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de
mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que
el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin
necessàries.
2.3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els m2 de
superfície de la parcel·la.
3. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls
aplicables, segons consta en el document annex.
4. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició

pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació
administrativa de contribuents.
5. Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el
BOP.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials.
6. Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si
és conegut i, si no, mitjançant edictes.
7. Recaptar aquestes contribucions especials en dos terminis amb l’import
corresponent al 50% de la quota cadascun d’ells. El primer, el mes següent al
de l’inici de les obres i el segon, quatre mesos més tard. L’exigència d’aquest
pagament avançant ve emparada pel que disposa l’article 33.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la llei
de les hisendes locals.
8. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no
prevegi aquest acord.
La Jonquera, a 17 de setembre de 2009. L’Alcalde.”
Comenta el sr. Alcalde el contingut de la proposta i sense que cap regidor
demanés l’ús de la paraula, la posà a votació, essent aquesta aprovada per
unanimitat.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE
PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008.-

GENERAL

DEL

Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Confeccionat el compte general del pressupost 2008 i sotmès a la consideració
de la Comissió especial de comptes de la corporació.
Vist l’informe favorable emès per la dita comissió, reunida en sessió 16 de juliol
de 2009 d´enguany.
Exposat al públic el dit compte general mitjançant publicació al tauler d’anuncis
de la corporació i al BOP núm. 155, de 13 d’agost, durant un termini de quinze
dies i vuit més, sense que s’hagin presentat al·legacions de cap mena, tal i com
així s’acredità a la certificació emesa per la secretària-interventora de la
corporació que consta a l’expedient.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
1.- Aprovar el compte general del pressupost municipal, exercici 2008, segons
documentació que consta a l’expedient.
2.- Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat,
per a la seva fiscalització.

No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, 22 de setembre de 2009.
L’alcalde.”
Apunta el sr. Domènech que el seu grup s’abstindrà a la votació.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, Cullell, del grup
municipal d’ERC i sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

7.- PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LA
GESTIÓ, TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS
PER INFRACCINS DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES A FAVOR DEL CCAE,
ADOPTAT EN SESSIÓ DE 26 DE FEBRER DE 2009.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.L’ajuntament de la Jonquera està realitzant la gestió, tramitació i recaptació en
voluntària de les multes mitjançant contracte de prestació de serveis subscrit
amb l’empresa Tribugest, SL, havent manifestat aquesta la voluntat d’estudiar
el preu del contracte atès que manifesta haver-se trencat l’equilibri econòmic
del mateix.
L’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les
entitats locals podran delegar en la CCAA o en altres entitats locals que formin
part del territori on estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació tributàries que aquesta llei li atribueixi; així com la resta
d’ingressos de dret públic que li corresponguin.
Per aquest motiu, l’ajuntament en sessió de Ple de 26 de febrer de 2009, va
acordar delegar a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà les facultats en
matèria de gestió, tramitació i resolució d’expedients sancionadors per
infraccions de circulació de vehicles.
Com sigui que amb posterioritat a dit acord el mateix Consell Comarcal de l’Alt
Empordà va decidir, entre d’altres, delegar a XALOC, organisme autònom
adscrit a la Diputació de Girona, les competències relatives a aquest tipus
d’expedients, amb efectes a 1 de gener de 2010.
Atesa la necessitat de finalitzar en el termini més breu possible la relació
contractual amb l’empresa Tribugest SL, i atesa la voluntat municipal de
delegar la gestió dels expedients sancionadors per infraccions de circulació a
favor de XALOC.

Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Revocar l’acord del Ple Municipal del dia 28 de febrer d’enguany, pel
qual es delegava al Consell Comarcal de l’Alt Empordà les facultats en matèria
de gestió, tramitació i resolució d’expedients sancionadors per infracció de
circulació de vehicles.
Segon.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Sense intervencions sobre el particular, el sr. alcalde posà la proposta a votació
essent aquesta aprovada per unanimitat.

8.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ, TRAMITACIÓ I
RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS DE
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A XALOC, ORGANISME DEPENENT DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article
36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit,
l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per exercir
de forma eficaç les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar
en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta la gestió i el procediment sancionador i
recaptatori de les multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, i en general per infraccions d’altres ordenances municipals, aconsella la
utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti la delegació que
l’Ajuntament vol realitzar a favor de la Diputació de Girona, i que aquesta
exercirà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària. Aquest
acord comportarà la signatura d’un conveni que reculli l’abast de la delegació,
en relació amb els serveis que XALOC prestarà i que comporten actuacions en

matèria de gestió i de recaptació dels ingressos derivats de les multes
imposades per infraccions de la normativa sobre trànsit i seguretat viària i
d’altres ordenances municipals.
Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article
7.1 del Text refós de la llei d’Hisendes Locals, i d’acord amb les funcions i les
condicions relacionades al document que s’incorpora al present acord com a
Annex I, les facultats de gestió i recaptació de les multes i sancions que
s’indiquen a continuació:
- Expedients sancionadors per infraccions de trànsit vial, segons l’establert a
l’Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Vial i a l’Ordenança Municipal
de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari i
pagament únic).
Segon.- La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys.
Transcorregut aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any
en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense
efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6)
mesos.
Tercer.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla
el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de
serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart.- Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les
seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè.- Aprovar la minuta de conveni que s’haurà de formalitzar entre
l’Ajuntament i la Diputació de Girona, i que s’adjunta com Annex II.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’ajuntament per formalitzar els documents
que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde la proposta i, sense intervencions prèvia per part dels
assistents, posà a questa a votació essent la mateixa aprovada per unanimitat.

9.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LABORALS DE
CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2010.-

Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-preisidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA.PRESIDÈNCIA.Una vegada publicada l’Ordre de Festes Laborals per a l’any 2010, cal que els
ajuntaments proposin al Departament de Treball de la Generalitat les dues
festes laborals locals per tal que la Conselleria prepari l’Ordre de Festes Locals
de Catalunya per l’any 2010.
Vist el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2010, aprovat
per l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig.
Atès que les festes laborals locals no poden coincidir amb les figurades a
l’ordre abans esmentada ni poden caure en diumenge,
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
1.- Proposar a la Conselleria de Treball que les dues festes laborals locals del
municipi de la Jonquera siguin les següents :
• El dia 24 de maig
• El 8 de setembre.
2.- Notificar l’acord anterior a la Conselleria de Treball abans del 30 de
setembre.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 21 de setembre de 2009.”
Sense intervencions per part dels regidors, el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

10.- PROPOSTA D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT AL CATÀLEG DE
SERVEIS DE DIPSALUT.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Dipsalut, Organisme de la salut pública de la Diputació de Girona ha elaborat
el “Catàleg de Serveis” el qual inclou fins a 20 programes d’actuació, amb els
que es pretén resoldre una bona part de les competències municipals en
matèria de salut pública així com la gestió dels riscs que estableixen la diversa
normativa sanitària.
Atès que per poder accedir a tots els programes abans esmentats cal que els
ajuntament interessats s’adhereixin al catàleg de serveis, i essent que l’adhesió
comporta també l’elaboració per part de la Diputació del pla municipal de salut
pública i l’assignació d’un agent municipal de salut pública.
Considerant que el catàleg de serveis elaborat per Dipsalut bé a solucionar la
problemàtica que en matèria de salut pública pateixen els ajuntaments, els
quals no poden exercir adequadament les seves competències per manca de
personal qualificat i de recursos econòmics.

Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Sol·licitar a Dipsalut l’adhesió de l’ajuntament de la Jonquera al
Catàleg de Serveis elaborat pel dit organisme, adhesió que comporta
l’elaboració del pla municipal de salut pública i el nomenament de l’agent
municipal de salut pública, essent les despeses derivades d’aquestes dues
accions a càrrec de Dipsalut.
Segon.- Notificar l’acord anterior a Dipsalut.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 21 de setembre de 2009.”
Comenta la proposta el sr. alcalde fent esment dels programes que composen
el catàleg esmentat entre els que hi ha: sanitat ambiental, prevenció de la
legionel·losi, sobre la qualitat de l’aigua, piscines, prevenció mosquit tigre etc.,
senyalant que l’adhesió no suposa cap cost per l’ajuntament.
Demana el sr. Domènech si també es farà la inspecció de locals públics
alimentaris. Li respon el sr. alcalde que sí que, ara per ara, ho fa el consell
comarcal i d’ara en endavant ho farà Dipsalut. Pregunta el sr. Domènech si
realment el consell comarcal fa control d’establiments alimentaris. Respon el sr.
alcalde que sí.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

11.- PROPOSTA D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT AL PLA
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA
COMARCA REDACTAT PEL CCAE.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar en sessió de 7 de juliol
d’enguany el Pla Comarcal d’Assistència i Suport a les emergències (PAS),
document que recull un seguit de mesures, adreçades als ajuntaments de la
comarca i a la població en general, d’assistència en la planificació i prevenció
de les emergències.
Considerant que el dit document ve a complementar els Plans de Protecció
Civil que té aprovats i homologats aquest ajuntament,
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- L’adhesió de l’ajuntament de la Jonquera al Pla Comarcal
d’Assistència i Suport a les emergències (PAS) del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, adhesió que no comporta cap cost a l’ajuntament.
Segon.- Notificar l’acord anterior al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pel seu
coneixement i efectes.

No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 21 de setembre de 2009.”
Demana la paraula el sr Domènech dient que el seu grup s’abstindrà a la
votació ja que la documentació se li va passar fa tres o quatre dies.
Sense més intervencions el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent :
A favor:
7 vots
En contra: cap
Abstencions: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

12.- INFORMES ALCALDIA
12.1 Pren la paraula el sr. alcalde per informar de l’escrit rebut el passat dia 10
de setembre del Comissari Coordinador Provincial de las Fronteras Terrestres
de Girona, en el qual felicita als agents de la Policia Local d’aquest ajuntament,
srs. Manel García Vallmajó i Judith Carreras Borràs, per la seva intervenció en
la detenció, quan intentaven creuar la frontera, de dos ciutadans marroquins
per un delicte contra la salut pública als quals se’ls hi varen intervenir 92 kg
d’hatxís. Comenta el sr. alcalde que en vol donar coneixement d’això al plenari
municipal i aprofitar per fer explícita la satisfacció d’aquest ajuntament per les
tasques que tot el cos de la Policia Local ha portat a terme durant l’estiu en fer
complir les ordenances municipals, més concretament la de convivència
ciutadana i via pública, pel que fa a la prostitució i venda ambulant. Digué que
gràcies a la dedicació amb què s’ha fet la feina s’han obtingut uns resultats
òptims pel que fa a l’eradicació de la prostitució a la via pública, passant
d’haver-hi d’entre 25 o 30 persones que oferien serveis sexuals a la via pública,
a haver-n’hi 5 o 6. Per tot això, proposa a ple municipal fer arribar al col·lectiu
de la Policia Local, a través de la seva Cap, la felicitació d’aquest ajuntament
en Ple per les tasques portades a terme en els afers abans esmentats.
Intervé el sr. Domènech per manifestar que està d’acord amb la proposta que
acaba de formular el sr. alcalde i el seu grup vol encoratjar al col·lectiu a actuar
amb igual empenta en el temes de les infraccions de trànsit, drogues, etc.
Comenta el sr. alcalde que els temes relacionats amb el tràfic de drogues no
entren directament dins les competències de la Policia Local però que hi
col·laboren estretament.
Per unanimitat dels assistents s’acordà felicitar a la Policia Local d’aquest
ajuntament per la seva ajuda i col·laboració amb la Policia Nacional en la
intervenció de 92 kg d’hatxís i en la detenció dels responsables quan intentaven

passar la droga per la frontera; i per la seva actitud professional en fer complir
les ordenances municipals, especialment les corresponents a la venda
ambulant i prostitució a la via pública, actitud que ha donat com a resultat una
reducció important en les persones que ofereixen serveis sexuals a la via
pública.

13.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
13.1 Es dóna lectura a l’escrit presentat per GRÀFIC – Grup d’Animació de
Festes i Correfocs de la Jonquera – RE núm. 3147, de 18 de setembre, en el
qual informen a l’ajuntament que la dita entitat, junt amb altres del municipi,
tenen la intenció de promoure una consulta popular a la Jonquera per la
independència de Catalunya. Demanen al ple de l’ajuntament i a cadascun dels
grups polítics el seu recolzament a la celebració de la dita consulta.
Pren la paraula el sr. alcalde dient que aquestes iniciatives ja s’estan plantejant
en molts municipis de Catalunya i que el grup municipal de CiU veu molt
favorablement que el municipi de la Jonquera vulgui promoure aquesta
consulta.
Intervé el sr. Domènech, del grup municipal d’ERC, per dir que el seu grup
felicita a Gràfic per la iniciativa i recorda que si la Declaració Universal dels
Drets Humans recull els principis d’igualtat, llibertat i fraternitat entre les
persones, igualment s’ha de predicar aquests mateixos principis entre els
pobles de la terra, pel que el poble català té aquest dret a la seva llibertat.
Acaba referint-se a la importància que tenen aquestes consultes populars
malgrat el resultat no sigui vinculant.
Apunta el sr. alcalde la seva satisfacció quan ha sabut que hi ha un nombre
molt important d’entitats locals que s’afegeixen a la iniciativa de la consulta i
que es vol constituir una plataforma per tal d’organitzar la mateixa. Apunta que
seria interessant que aquesta plataforma es coordinés amb d’altres a altres
municipis pel que fa a la data de celebració de la consulta, la pregunta que es
formularà als ciutadans, etc. Acaba dient que lamenta els fets que varen
succeir a Arenys i que el grup local de CiU a la Jonquera dóna tot el seu suport
a la iniciativa.
Sense més intervencions, el sr. alcalde proposà als assistents que aquest
ajuntament doni suport a la iniciativa popular de promoure al poble una
consulta sobre la independència de Catalunya, essent el resultat de la mateixa
el següent:
A favor:
9 vots
En contra: 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
Abstencions: 1, del sr. Aznar, del grup municipal socialista.

La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

14.- PRECS I PREGUNTES
Comenta el sr. alcalde que abans de passar la paraula als regidors, vol fer dues
intervencions.
La primera és en resposta a una pregunta que li formulà el sr. Botana fa un
temps i que no l’havia contestat abans perquè el sr. Botana no havia assistit a
la sessió plenària anterior. Fa referència, digué, a la pregunta que aquest li
formulà sobre el perquè l’ajuntament critica els locals on es practica la
prostitució però accepta les ajudes econòmiques que aquests li ofereixen,
referint-se a l’aportació que el titular del club “Dallas”, de Capmany, va fer a la
festa de la vellesa. Li comenta al sr. Botana que quan s’organitza la festa de la
vellesa, que organitza el Patronat de la Vellesa format per l’ajuntament i La
Caixa, essent el President l’alcalde del municipi, el Delegat de la Caixa és
l’encarregat d’enviar els saludes en nom del president a les diferents entitats
del poble demanant si volen col·laborar econòmicament en la festa. Així és que
l’any passat, el propietari del club "Dallas" va rebre un d’aquest saludes i, per
primera vegada, va fer una aportació de 200 € a la Caixa, per col·laborar. I aquí
ve quan el dit senyor va fer el comentari al sr. Botana dient que l’ajuntament no
vol locals de prostitució al seu municipi però bé que accepta els diners que
aquests li donen per col·laborar en actes com el de la festa de la vellesa. Quan
ell, l’alcalde, va tenir coneixement d’això va donar instruccions a la Caixa per tal
que se li retornessin els 200 € ingressats. Primer, perquè el local està situat a
Capmany i segon perquè es va creure que era millor no acceptar-los provinents
d’on provenien.
La segona intervenció, digué el sr. alcalde, fa referència a les manifestacions
que recentment ha fet el sr. Botana a l’entrevista que publica L’Esquerda de la
Bastida, al darrer número. Indica el sr. alcalde que, en un moment de
l’entrevista i amb la intenció de criticar la gestió de l’equip de govern, afirmà
que l’ajuntament va treure a concurs l’adjudicació de l’enjardinament de les
zones verdes del municipi amb un pressupost d’uns 600.000 €; que només hi
va haver un sol licitador i que l’alcalde ja sabia d’entrada quina seria l’empresa
que s’adjudicaria el contracte. Continua dient el sr. alcalde que no pot permetre
de cap manera que es diguin falsedats i que s’intenti posar en dubte
públicament l’honradesa de la seva persona. Continuà dient que és evident que
com a regidor de l’oposició la seva feina és ser crític amb la gestió de govern
però que una cosa és això i l’altre parlar sense saber de què es parla, sense
haver-se informat degudament i fer afirmacions falses que ataquen
l’honorabilitat de les persones. Digué que el que va sotmetre a aprovació del
ple fou un projecte d’enjardinament global de les zones verdes del municipi,
que englobava, fins i tot, les zones verdes privades amb façana a la N-II, les
rotondes i els accessos a l’autopista. Aquest projecte tenia un pressupost de
722.000 € aproximadament i no es va aprovar perquè el grup municipal d’ERC

va considerar que s’havia de reestudiar el mateix i substituir algunes de les
plantes que allà es suggerien (algunes originàries de la Patagònia) per d’altres
que fossin autòctones, per tant, si no es va aprovar el projecte difícilment es
podia haver adjudicat la seva execució. Continuà dient que sembla mentida
que, abans d’escriure res i llençar atacs, no s’hagi preocupat de saber que el
manteniment de les zones verdes el fa, des de fa molts anys, l’empresa Arico
Forest i que costa uns 48.000 € a l’any. Afegeix que fins i tot va arribar a dir
bertranades del tipus que l’alcalde tenia interès en què es plantessin plantes de
la Patagònia perquè havia visitat la Patagònia. Apunta que ell ni sabia quines
plantes es volien plantar, que aquestes les havia suggerit el tècnic redactor del
projecte i si n’hi havia de la Patagònia es perquè són plantes molt resistents, de
baix cost i que requereixen poc consum d’aigua. Li acabà suggerint que trepitgi
més l’ajuntament i no se’n refiï del que diu la gent al carrer o al bar, que
s’estudiï les coses abans d’escriure i utilitzi el despatx que té a l’ajuntament,
que tant havia demanat quan era impossible tenir-lo i ara gairebé no el fa servir.
Acaba senyalant que ell personalment i el seu equip de govern poden cometre
errors i es poden equivocar però que no tenen res a amagar i que el que ha de
fer és estudiar les coses abans d’opinar, pel que té a la seva disposició, en tant
que electe local, tota la informació municipal que necessiti.
Demana la paraula el sr. Botana per dir que ell relata el que va passar, que el
projecte no es va aprovar perquè l’equip de govern no va aconseguir la majoria
necessària. Que és fals que no s’informés ja que es va llegir tot el document el
matí del dia del ple. Que no va trobar cap referència sobre el preu en tot el
document.
Li contesta el sr. alcalde repetint-li el que abans li havia dit, que es tractava d’un
projecte d’intencions, de com determinava l’ajuntament que s’havien
d’enjardinar les zones verdes, tant les públiques com les privades, que fessin
els promotors, i que era un document que no es podia licitar mai, ja que era
com una guia del que s’havia de fer cada vegada que algú, públic o privat, volia
enjardinar una zona del municipi. I que no pot dir la bestiesa i la mentida que va
dir que hi havia hagut una sola empresa i que aquesta ja la sabia l’alcalde.
Seguidament el sr. alcalde pregunta si hi ha algun regidor que vulgui fer alguna
pregunta o prec.
Demana la paraula el sr. Domènech per plantejar varies preguntes .
14.1 En relació al projecte sobre els criteris d’enjardinament a què s’ha referit
abans, i que no es va arribar a aprovar, demana si se n’ha redactat algun altre.
Li respon el sr. alcalde dient que no, que va quedar sobre la taula i es va
concloure amb els serveis tècnics municipals que s’esperaria a que finalitzessin
les obres de la N-II.
14.2 Pregunta el sr. Domènech si la part de la vorera del carrer Bosch de la
Trinxeria que pertany al sector d’urbanització privada es farà simultàniament a

l’obra que fa l’ajuntament. Respon el sr. alcalde que sí, que es farà al mateix
temps.
14.3 Demana el sr. Domènech quin termini d’execució té el projecte
d’urbanització del carrer de les Alzines. Li respon el sr. alcalde que 9 mesos i
que acaba el març del 2010.
14.4 Intervé el sr. Boix per comentar que l’any passat es varen denegar dues
subvencions a particulars pels llibres escolars per haver estat presentada la
sol·licitud fora de termini. Fa un prec a l’equip de govern per tal que, si aquest
any es torna a donar un cas d’aquest, es tingui la consideració que normalment
les persones afectades són les que més necessitat tenen i que potser s’hauria
de deixar la fredor administrativa amb la qual actua l’administració i prendre en
consideració aquests aspectes socials que acaba de referir. Demana intervenir
la secretària per dir que les subvencions s’atorguen en compliment d’unes
bases aprovades per la corporació les quals en regulen com, quan i de quina
manera aquelles s’han d’atorgar o denegar i que aquestes bases, que ha
aprovat l’ajuntament, el vinculen a ell també. Apunta que, enlloc d’incomplir-les,
s’hauria de buscar altres sistemes que, amb tota la sensibilitat social que
demana el sr. Boix, no s’hagi d’incomplir la norma. Comenta el sr. alcalde que
es cercaran aquests sistemes. Intervé la regidora sr. Fiol dient que està d’acord
amb el que diu el sr. Boix, que es pot estar a sobre de la gent que no demana
l’ajuda a temps. Afegeix que tota la gestió de la gratuïtat dels llibres escolars és
complicada i l’ajuntament intenta que les famílies amb dificultats econòmiques
no hagin d’avançar els diners, però també s’ha de ser exigent en el compliment
de les obligacions dels particulars ja que hi ha molta gent que torna els llibres
en mal estat. Digué que aquest any s’hi ha estat molt a sobre.
14.5 Intervé el sr. Boix per dir que avui s’ha aprovat el compte general del
pressupost, del qual se’n dóna la publicitat pertinent. Demana que l’ajuntament,
tal i com ja fan alguns ajuntaments, faci públic les subvencions que atorga.
Respon el sr. alcalde que es pot estudiar però que, en qualsevol cas, això no té
res a veure amb l’aprovació del compte general.
14.6 Demana el sr. Botana quin termini hi ha perquè el Ministeri de Fomento
executi les obres de la N-II, faci el pont els accessos, etc. Li contesta el sr.
alcalde que hi ha problemes amb el projecte, que té demanada entrevista amb
el Director General de Carreteres a Madrid ja que des de Girona es veuen
impotents de dir ni assegurar res. Demana el sr. Botana que quan sàpiga
alguna cosa n’informi al ple, respon el sr. alcalde que així ho farà.

I sense més intervencions, els r. alcalde aixecà la sessió essent les 22:05
hores, de tot el que com secretària, en dono fe

L’alcalde,

La secretària,

