ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 28 DE DESEMBRE DE 2009.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-vuit de desembre 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. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergio
Aznar Marín.
HAN EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. M. Àngel
Botana Penela.ACTUA DE SECRETARIA: la que ho és de la corporació, sra. Maria Dolors
Turu Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.Prèviament repartida còpia de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
26 de novembre de 2009, i sense esmenes a presentar a la mateixa, aquesta
fou aprovada per unanimitat. Es corregeix l’error detectat a l’encapçalament de
l’acta en el que s’indica que el sr. Domènech s’incorpora al punt 4 de l’ordre del
dia, quan en realitat s’incorporà al punt 3; i es corregeix també el cognom de la
regidora sra. Collell, constant aquest amb “u” i no amb “o”, error que comenta
aquesta es produeix de manera freqüent, atès que precisament el segon dels
seus cognoms és Cullell.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, EXERCICI 2010, BASES
D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ Finalitzats els treballs de confecció del pressupost municipal corresponent a
l’exercici 2010, desglossat en els estats d’ingressos i despeses i comprensiu de
les estimacions dels recursos econòmics a liquidar durant el present exercici i
dels crèdits necessaris per fer front a les obligacions previstes,
Redactades les corresponents bases d’execució del pressupost així com la
plantilla de personal de la corporació,
Vist l’informe emès per la intervenció de l’ajuntament,
Aquesta alcaldia té a bé a proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2010,
sotmès prèviament a consideració de la comissió informativa d’hisenda, el qual
està format pel pressupost general, anivellat a 6.860.700,00 €, desglossat tal i
com s’indica, i el de l’organisme autònom de l’escola municipal de música,
anivellat a 118.701,00 €.
Pressupost general

Pressupost EMM

Estat de Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

2.586.700,00
2.748.400,00
55.900,00
193.900,00
1.000.000,00
275.800,00

113.500,00
5.200,00

Total

6.860.700,00

118.701,00

1,00

Estat d'Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol IX

1.652.300,00
350.000,00
2.868.487,00
975.913,00
14.000,00
1.000.000,00
0,00

Total

6.860.700,00

41.400,00
77.301,00

118.701,00

Segon.- Aprovar la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost
que consten a l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del pressupost durant un
termini de quinze dies, mitjançant publicació al BOP i tauler d’anuncis oficials
de la Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 22 de desembre de 2009.”
Comenta el sr. alcalde la proposta assenyalant que la ràtio del deute viu, és a
dir, la relació entre la quantitat pendent d’amortització del total dels préstecs
que té la corporació i els ingressos ordinaris, és del 49,55 %, essent el límit
legal del 110%. Apunta seguidament que la previsió d’ingressos pel 2010 baixa
un 3,64% en relació als pressupostats pel 2009, fent un detall exhaustiu de les
diferències que hi ha respecte el pressupost de l’any anterior, capítol per
capítol, assenyalant que l’impost de construccions es preveu en una quantia
important i similar a la del 2009, ja que l’obra que es farà al polígon “Les
Oliveres” de construcció de l’Outlet serà molt important, els impostos de la qual
una part s’han liquidat durant el present exercici i l’altra part es liquidaran al
2010. Apunta que baixa la participació que reben els ajuntament dels impostos
estatals, descens de l’ordre d’un 20%, i això es reflecteix al corresponent
concepte pressupostari del capítol IV. Pel que fa al finançament de les
inversions, indica que aquest provindrà de la venda de sòl que té l’ajuntament
al polígon “Les Oliveres”, tal i com ja va explicar a la sessió de la comissió
informativa.
Pel que fa a les despeses, assenyala també els trets més importants dels
diferents capítols. Indicà que s’ha previst una previsió d’increment salarial de
l’1% i la congelació de les retribucions i quanties per assistència a sessions
dels regidors. S’ha reduït molt l’aplicació pressupostària d’estudis i treballs
tècnics, atès que s’ha prescindit dels serveis d’un enginyer, així com de la
corresponent a manteniment d’espais verds, tasques aquestes que, a partir de
l’any que ve, quan s’acabi el contracte que es té amb l’empresa “Arico Forest”,
seran assumits per la brigada municipal. Fa un repàs de les inversions
previstes, apuntant que a l’esborrany que s’ha passat als regidors s’hi ha
d’incorporar una petita modificació que ara introdueix a la proposta, ja que s’ha
oblidat una obra; la relativa al pagament de la quantitat corresponent a
l’expropiació del terreny classificat com a vial i que connecta el carrer Albera
amb el Roc de Miradones. La quantitat és de 36.000 € i s’obtenen reduint les
aplicacions 1-61001, 1-61002 i 1-64000 en les quantitats de 20.000, 10.000 i
6.000 € respectivament.
Acaba dient que el pressupost de despeses s’ha reduït un 1,17% respecte el de
l’exercici 2009.
Finalitzada la seva intervenció demana si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Domènech demanant, abans que doni la seva opinió sobre el
projecte de pressupost que presenta l’equip de govern, si hi ha modificacions a

la plantilla. Li respon el sr. alcalde que no, que s’ha amortitzat la plaça a temps
parcial del centre d’informació de l’Albera i s’està intentant que aquesta sigui
assumida pel Departament de Medi Ambient. Pregunta el sr. Domènech si no
s’incrementa la plantilla de la Policia Local, ja que es reincorpora un agent que
estava en comissió de serveis. Li respon el sr. alcalde que és cert que es
reincorpora aquest agent, però que automàticament plega el que el substituïa.
Continua amb la paraula el sr. Domènech assenyalant que es presenta un
projecte de pressupost desequilibrat, amb un endeutament que supera el 50%
dels ingressos ordinaris, endeutament que cada vegada serà superior ja que en
els propers exercicis s’amortitzarà algun dels préstecs que ara estan en
carència. Li respon el sr. alcalde que no és cert, que la ràtio del deute viu que
ha donat abans serà la mateixa si no es fan més préstecs. Afegeix el sr. alcalde
que aquest any s’hagués pogut fer un préstec d’uns 250.000 €, quantitat que és
la que enguany s’ha amortitzat de les operacions de crèdit vigents, i complir
amb els principis d’estabilitat pressupostària.
Reprèn la seva intervenció el sr. Domènech dient que li sembla agosarat
preveure 350.000 € d’ingressos en concepte d’ICIO, encara que manqui
liquidar una part dels impostos derivats de les obres que s’han de fer al polígon
“Les Oliveres”. Afegeix, com ja ha dit en anys anteriors, que creu que la
despesa corresponent al servei d’escombraries és exagerada, que s’hauria
d’haver negociat amb l’empresa i, finalment, que no estan d’acord amb algunes
de les inversions que es proposen. En conseqüència, digué, el seu grup votarà
en contra de l’esborrany de pressupost.
Inicia el sr. alcalde el torn de rèplica assenyalant que la previsió d’ingrés per
l’ICIO és del tot realista i s’ha fet en base al pressupost de l’inversió que es farà
al polígon “Les Oliveres” manifestada pels promotors. Interromp el sr.
Domènech assenyalant que això es fa a canvi d’alguna cosa. Li replica el sr.
alcalde que a canvi de res. Afirma el sr. Domènech que a canvi de modificar el
POUM. Li contesta el sr. alcalde que efectivament caldrà modificar puntualment
el POUM, però la inversió s’ho val. Li recorda que no fa tant el sr. Domènech va
reconèixer la importància que tindria per la Jonquera la construcció del centre
de fabricants, pel que suposarà de reactivació de l’economia local i la creació
de llocs de treball. Per tant, digué, bé val modificar el POUM i més comportant
la modificació una injecció econòmica per l’ajuntament.
Apunta el sr. Domènech que a aquest sector ja se’n va tramitar una de
modificació del POUM i ara encara se’n vol fer una altra. Li respon el sr. alcalde
que aquell va ser del tot insignificant i li recordà al sr. Domènech que
l’ajuntament proposa les modificacions, però qui les aprova definitivament és la
Comissió territorial d’Urbanisme.
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: 3 vots, dels regidors srs. Domènech, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions: cap.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS A REGIR A PARTIR DE L’1
DE GENER DE 2010.
Es dóna 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.
En data 29 d’octubre de 2009, l’Ajuntament Ple va aprovar provisionalment les
ordenances fiscals a regir a partir del dia 1 de gener de 2010, acord que va ser
sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte publicat
al BOP de Girona núm. 213 del dia 6 de novembre de 2009.
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat la següent al·legació:
- RE 4307/09, que presentà la mercantil REDTEL, Asociación de
Operadores de Telecomunicaciones.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics i econòmics municipals.
Per part de l’ajuntament es té la voluntat d’introduir diverses modificacions
puntuals que afecten a les següents ordenances:
Ordenança fiscal núm. 4 (IBI): S’introdueix a l’article núm. 10.3, una
modificació del tipus de gravamen pels béns de característiques especials
que passa a ser de l’1,30%.
- Ordenança fiscal núm. 10 (llic. Urbanístiques): S’introdueix a l’article 6.1
a), una modificació de les quotes tributàries en el sentit següent:
2.236,50 €
Local comercial de 400 a 600 m2 ..................................
Local comercial de 600 a 800 m2 ..................................
3.200,00 €

-

Local comercial de 800 a 1.300 m2 ...............................
Local comercial de més de 1.300 m2 (grans superfícies) .

4.500,00 €
7.000,00 €

Vist el que estableixen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
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 a bé proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels motius següents.
1.1.- Pel que fa a l’al·legació formulada per la mercantil REDTEL, es desestima
la mateixa en base a la justificació que segueix. L’article 24.1 c) TRLHL, no
suposa que l’exclusió del règim especial de quantificació de la taxa dels serveis
de telefonia mòbil (com proposa REDTEL) signifiqui l’exclusió del règim general
de quantificació de la taxa, en cas de produir-se efectivament el fet imposable i
afecti el domini públic local. Així ho manifesta recent jurisprudència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i el propi Tribunal Suprem.
Així mateix, l’Ordenança fiscal núm. 34 aprovada provisionalment per part de
l’ajuntament, fonamenta l’exigència de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o vol del domini públic
municipal, a favor d’empreses de telefonia mòbil amb independència de la
titularitat de les xarxes, i ho fa en base a la cobertura normativa que estableix el
règim general previst en l’article 24.1 a) del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
Segon.- Introduir les modificacions proposades pel propi Ajuntament de la
Jonquera durant el termini d’informació pública i que consten a la part
expositiva, en el sentit següent:
Modificació article 10.3 OF núm. 4:
- Pels béns de característiques especials l’1,30 per cent.
Modificació article 6.1 a) OF núm. 10:
Local comercial de 400 a 600 m2 ..................................
2.236,50 €
2
Local comercial de 600 a 800 m ..................................
3.200,00 €
Local comercial de 800 a 1.300 m2 ...............................
4.500,00 €
2
Local comercial de més de 1.300 m (grans superfícies) .
7.000,00 €
Tercer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals que han de regir per a
l’any 2010, d’acord amb el text aprovat inicialment, amb la modificació de les
ordenances núm. 4 i 10.

Quart.- Publicar el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals al
BOP de Girona.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a tots els possibles interessats.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de la proposta, tal i com ja es va fer a la
sessió de la comissió informativa prèvia a la present sessió. Explica els motius
de la proposta de desestimació de l’al·legació presentada per la Asociación de
Operadores de Telecomunicaciones (REDTEL) contra l’aprovació de
l’ordenança núm. 34 corresponent a la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o vol del domini públic
municipal, a favor de les empreses de telefonia mòbil, així com les
modificacions d’ofici que es proposen introduir a les ordenances núm. 4 i 10.
Demana la paraula el sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC per
manifestar que, tot i que el seu grup està d’acord en alguna d’aquestes
modificacions, s’abstindran a la votació tal i com ho feren a l’acord d’aprovació
inicial de les ordenances.
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: 3, dels regidors srs. Domènech, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT
DE SEGURETAT I ANENEXOS EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LA
NORMATIVA RECOLLIDA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Aquest ajuntament, per acord de Junta de Govern Local adoptat en sessió
celebrada el dia 25 d’agost de 2005, aprovà la creació dels fitxers automatitzats
amb dades de caràcter personal de l’ajuntament de la Jonquera, fitxers que
consten en un annex que figura a l’expedient, així com determinar que, als

efectes del que determina la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els
dits fitxers contenen dades de caràcter personal. S’acordà també sotmetre la
creació dels dits fitxers a informació pública i donar trasllat dels acords anteriors
a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
En sessió plenària celebrada el dia 25 d’agost, s’aprovà el Reglament d’Ús
intern de l’ajuntament de la Jonquera sobre la normativa de protecció de dades
de caràcter personal.
Atès el temps transcorregut des de l’inici de les actuacions empreses
encaminades a donar compliment a la Llei 15/1999 abans esmentada sense
haver finalitzat les mateixes, s’encarregà a una empresa externa especialitzada
la redacció d’una auditoria per tal de determinar el grau de compliment de la llei
referida perquè així hi determina la normativa i per continuar les tasques
iniciades a l’any 2005.
Vist el contingut de l’auditoria, s’ha cregut convenient actualitzar el document
de seguretat aprovat i els annexos al mateix i finalment inscriure els arxius amb
dades de caràcter personal a l’Agència de Protecció de Dades.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple
l’adopció del present acord:
Primer.- Aprovar l’actualització del document de seguretat i dels annexos al
mateix que consten a l’expedient, redactat per l’empresa contractada a l’efecte
sota la supervisió del personal municipal.
Segon.- Sol·licitar la inscripció dels dits arxius a l’Agència de Protecció de
Dades, donant així compliment al que determina la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 22 de desembre de 2009.”
Es comenten les tasques que calen fer per al compliment de la Llei de protecció
de dades referida, demanant el sr. Domènech quin ha estat el cost
corresponents als treballs efectuats per l’empresa i quant va costar l’anterior
empresa contractada al 2005. Li respon la secretària que no ho recorda de
memòria i que ja li dirà una vegada efectuades les consultes corresponents.
Sense més intervencions el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat el següent:
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 3, dels regidors srs. Domènech, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.

La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
Comenta el sr. alcalde que hi ha una proposta a formular per via d’urgència.
Digué que fa referència a l’adjudicació definitiva a SOREA de la concessió de la
gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueres al municipi.
Posa a votació la urgència de la proposta, essent el resultat el següent:
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 3, dels regidors srs. Domènech, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
El plantejament de la proposta per via d’urgència fou aprovat per majoria
absoluta.
Seguidament comenta el sr. alcalde que l’adjudicació provisional del contracte
de gestió i manteniment del servei municipal d’abastament d’aigua i del servei
municipal de clavegueram es va efectuar a favor de l’empresa “SOREA, SA”
per acord plenari de 26 de novembre últim. Afegí que, tal i com així ho disposa
la Llei de Contractes del sector públic i el plec de clàusules que varen regir la
convocatòria, l’adjudicatari provisional, una vegada hagi dipositat la garantia
corresponent i hagi acreditat no tenir cap deute pendent amb Hisenda ni amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, serà declarat adjudicatari definitiu.
Informa que avui mateix l’adjudicatari provisional ha dipositat a la tresoreria
d’aquest ajuntament l’aval bancari corresponent, per import de 30.000 €, en
concepte de garantia, i havia ja acreditat estar al corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries, pel que correspon efectuar al seu favor
l’adjudicació definitiva del concurs.
A la vista del que ha exposat, proposà al ple l’adopció del següent acord :
1.Adjudicar definitivament a “SOREA, SA” el contracte de gestió i
manteniment del servei municipal d’abastament d’aigua i del servei municipal
de clavegueram de la Jonquera, d’acord amb la seva proposta presentada i
amb el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han regit
la convocatòria.
2.- Facultar al sr. alcalde per a la signatura del contracte de prestació de
serveis corresponent, el qual entrarà en vigor l’1 de gener de 2010.
Sense intervencions sol·licitades, el sr. alcalde posà la proposta a votació
essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 3, dels regidors srs. Domènech, Boix i Collell.

La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

Abans d’obrir el torn de precs i preguntes, pren la paraula el sr. alcalde per fer
un comentari en relació al que ha comentat abans el sr. Domènech quan ha
manifestat que el servei de recollida d’escombraries que tenia l’ajuntament era
car. Explicà que uns 8 empresaris del municipi del sector del polígon Mas
Morató han demanat pressupost a una empresa gestora de residus per veure si
els hi sortia a compte deixar el servei municipal. L’empresa en qüestió els ha
elaborat un pressupost i aquest supera el cost del servei de l’ajuntament en uns
18.000 €, havent-t’hi d’afegir la recollida selectiva del cartró, que no es
contempla en el cost. Així és que, digué, el servei municipal no és tan exagerat
com manifesta el sr. Domènech.
Contesta aquest que tot i tenint raó, continua dient que és desorbitat.
Apunta el sr. Boix que efectivament que els surt més car, ja que quan més
volum té el servei més barat és proporcionalment. Si cadascú s’ho hagués de
fer de manera individual seria caríssim.
Afegeix el sr. Serra que al cost abans esmentat els empresaris hi haurien
d’afegir encara el derivat de la compra dels contenidors, ja que aquests no els
subministraria l’ajuntament.
Finalitza el sr. Domènech dient que ell, en el seu moment, ja va demanar a
l’equip de govern que renegociés el contracte amb l’empresa. Li respon el sr.
alcalde que això no es pot fer, ja que els costos no han baixat sinó tot el
contrari.

6.- PRECS I PREGUNTES
No es planteja cap prec ni cap pregunta.
Abans de finalitzar la sessió, el regidor de Govern Local sr. Serra respon al sr.
Domènech la pregunta que li va fer en una sessió anterior sobre el nombre de
multes que havia posat la Policia Local als camions. Digué que se n’havien
posat 104, des de l’1 de gener fins el 3 de desembre.
Opina el sr. Domènech que, tot i posar-se’n, si es considera el desgavell que hi
ha i el grau d’infraccions que cometen, encara en són poques.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21:20
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

