ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 25
DE FEBRER DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-cinc de febrer de dos mil deu. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom dels
quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde-President de la Corporació, sr.
JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.- sr.
Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech Domènech.- sr.
Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergi
Aznar Marin.- 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 – DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ ANTERIOR.Prèviament repartida còpia de l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia 28 de
gener de 2009, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser aprovada per
unanimitat.

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 14 TAXA PER LA RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES – NÚM. 16 –
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, I NÚM. 11 – OBERTURA
D’ESTABLIMENTS.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 fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades, les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.

Atès que es creu necessari introduir determinades modificacions a les ordenances
fiscals reguladores d’algunes taxes per prestació de serveis.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les quotes tributàries de les
ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en el sentit que s’indica:
•

Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a l’obertura
d’establiments.Article 6.- S’incorpora un nou epígraf
.......
m) Locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució ....... 5.000 €

•

Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa pel servei de recepció
obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans.
Article 6.- S’incorpora un nou epígraf
.....
Epígraf onzè.- Establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució:
La quota serà la suma de la quota fixa i la quota variable:
Quota fixa
...............................
Quota variable ............................

•

4.263 €
80 € per habitació

Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, runes, tanques, puntals i altres instal·lacions
anàlogues.Article 6.- Es creen dos apartats dins la zona I de la tarifa primera: Zona IA i Zona
IB. Les quotes són les que seguidament s’indiquen:
Zona IA (carretera N-II i polígons industrials):
Per metre quadrat d’ocupació ......................... 77 €
Zona IB (carrers Hanníbal, Fàtima, Doctor Subirós i avinguda Catalunya ):
La quota serà la suma de la quota resultant de l’ocupació per metres quadrat i
l’ocupació per metres lineals, d’acord amb les tarifes següents:
Per metre quadrat .....................
77 €
Per metre lineals de façana ......... 130 €

Segon.- Exposar al públic l’acord anterior mitjançant publicació de l’edicte
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de trenta
dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al BOP, per tal que
les persones interessades puguin presentar les reclamacions que estimin oportunes,

senyalant que, de no presentar-se’n, els acords anteriors quedaran definitivament
aprovats sense necessitat d’adoptar nou acord.
Tercer.- Publicar al BOP els acords definitius, si és el cas, i trametre’ls al
Departament de Governació de la Generalitat en compliment del que preveu el Decret
94/1995, de 21 de febrer.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 18 de febrer de 2010.”
Comenta la proposta el sr. alcalde explicant que modificació de les tres ordenances
referides: la referent a la taxa per obertura d’establiments i a recollida d’escombraries,
per tal de fixar les tarifes corresponents als locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució; i la d’ocupació de la via pública amb mercaderies, arran de
l’escrit presentat per l’associació de comerciants del Portús de data 18 de febrer, RE
núm. 555. Apunta que en l’escrit presentat per l’associació es demana a l’ajuntament
que es consolidi la presència policial al barri durant tot l’any, no només durant la
temporada d’estiu com fins ara, ja que es comença a veure els resultat d’aquesta
presència en el tema de la venda ambulant i en la seguretat ciutadana, pel que
manifesten estar disposats que s’incrementi la pressió fiscal als veïns del barri, ja que
entenen que l’ajuntament no pot assumir el cost que això suposa.
Continua amb la paraula el sr. alcalde senyalant que, arran del contingut de la carta,
s’ha considerat aplicar un increment en la quota de l’ocupació de la via pública als
comerciants del Portús i emprar la quantitat obtinguda en dotar al barri de la presència
policial que reclamen.
Intervé el sr. Domènech per dir que de les tres modificacions, el seu grup està d’acord
amb dues, les derivades de la tributació dels locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució, però no la corresponent a l’increment de tarifes de l’ocupació
de via pública al barri del Portús. Digué que és l’ajuntament qui ha de decidir quants
efectius té la seva policia local per prestar el servei a la població i el cost d’aquest ha
de sortir dels ingressos municipals sense que se n’hagi de fer càrrec els particulars.
Afegí que no veu bé la solució que s’ha buscat, entre altres coses pel fet que pot crear
un precedents i trobar-nos un dia que els empresaris situats als polígons demandin
una policia local específica a canvi d’incrementar-los les tarifes de la taxa que sigui.
Digué també que això comporta un increment de la plantilla de personal important,
increment que en situació de crisi hauria de ser negatiu, no positiu. Acabà dient que
l’ajuntament hauria de fer com les famílies, en època de crisi s’estrenyen el cinturó i
es controla més la despesa.
Demana la paraula el sr. Botana per dir que el tema és complex i que ell s’abstindrà a
la votació. Digué que per donar servei al barri del Portús no creu que sigui necessari
ampliar la plantilla, ja que es podria fer amb una reordenació dels efectius i que
comparteix el que ha dit el sr. Domènech, que la plantilla es consolidarà amb els nous
efectius per sempre més.
Intervé el sr. alcalde per respondre les dues intervencions. Digué que els auxiliars que
es contractin de cap manera quedaran fixes a la plantilla, ja que si en el futur canviés
la realitat del Portús o els comerciants no volguessin seguir suportant el cost econòmic
que suposa aquesta presència policial, es resoldrien els contractes del personal i
s’amortitzarien les places de la plantilla. Afegí que des de secretaria s’està estudiant si
la contractació d’aquest personal es pot associar a algun programa concret com el
tipus contractual que pel personal laboral es coneix com d’obra o servei determinat.

Demana la paraula el sr. Jaume Ricart per dir que aquesta situació deixa a
l’ajuntament en la corda fluixa i que a l’escrit es diu que majoritàriament els
comerciants hi estan d’acord, pel que es dedueix que no tots n’hi estant, pel que creu
que hi poden haver problemes. Es refereix també al contingut de l’escrit de l’associació
en el qual es diu que aquesta abonarà a l’ajuntament les quotes no pagades una
vegada l’ajuntament hagi intentat el cobrament per tots els mitjans.
Comenta el sr. alcalde que ara els auxiliars tenen contracte fins l’abril i que serà a
partir de l’abril que s’haurà d’iniciar un nou procés de contractació, una vegada
aprovada definitivament la modificació de l’ordenança. Passa la paraula a la secretària
que subscriu perquè clarifiqui els aspectes tècnics de l’aprovació de l’ordenança.
Comenta la secretària que aquest increment de tarifes per l’ocupació privativa d’una
part del domini públic local és ajustada a llei i que no hi veu cap problema pel que fa a
la recaptació de les quotes, ja que l’associació de comerciants ha manifestat la
voluntat de fer-se càrrec dels rebuts impagats. Indicà que el que sí és problemàtic és
emprar la via executiva pel cobrament dels rebuts, ja que en alguns hi poden haver
problemes amb els objectes tributaris.
Demana el sr. Botana si aquest increment de la quota afecta només a l’ocupació de via
pública del Portús, responent el sr. alcalde que sí.
Intervé el sr. Boix per dir que amb aquesta dotació de Policia Local al Portús s’ha
posat un pegat al problema de la venda ambulant al barri, però no s’ha aconseguit
eradicar-la, i que creu que en aquests moment en què tothom està passant per una
situació problemàtica el que haurien de fer els ajuntaments amb aquesta problemàtica
com la Jonquera, Roses, etc. és demanar mesures judicials o policials contra aquest
tipus de delinqüència, és a dir, anar a buscar una solució que ataqui l’arrel del
problema i no limitar-se a posar pegats. Li contesta el sr. alcalde que això ja s’ha fet,
que en èpoques anteriors totes les actes de la Policia Local per venda ambulant
s’enviaven al Jutjat, fins que va arribar un moment que un Jutge va ordenar a la Policia
que acabés amb aquesta actitud ja que no procedia.
Continua dient que és molt difícil, que si ajuntaments com Barcelona, Figueres, etc. no
han aconseguit acabar-ho dóna una idea de l’envergadura del problema. Apunta que
els comerciants estan contents, no només perquè s’ha aconseguit reduir la venda
ambulant sinó també els delictes en general. Digué que s’ha notat una disminució dels
furts i els robatoris i que el barri té més sensació de seguretat.
Comenta el sr. Domènech que ell, com ja havia manifestat en situacions anteriors, veu
bé que hi hagi més presència policial al Portús però, com ha dit el sr. Botana, creu que
s’hauria de redissenyar les tasques de la Policia i no agafar més efectius.
Comenta el sr. alcalde que la Jonquera és un poble atípic, que no hi ha cap poble a
l’estat espanyol d’uns tres mil habitants i escaig que tingui una plantilla de 14 policies
locals.
Pregunta el sr. Domènech quin ha estat l’increment de personal en els últims 8 anys. Li
contesta el sr. alcalde que això ho deu dir per unes estadístiques que varen sortir a la
premsa en les quals feien una comparativa entre diferents municipis, resultant que a la
Jonquera la plantilla en 10 anys havia sofert un increment d’un 250%. El que no deia
és que el pressupost municipal en aquest període es va incrementar en un 350%.

Acaba dient que és molt fàcil veure solucions des de l’oposició, on els toros es veuen
des de la barrera, però quan es governa les coses no són tan senzilles.
Es demana el sr. Botana quina és l’efectivitat d’un auxiliar, ja que no disposa de les
competències que té un agent. Li respon el sr. alcalde que a cada torn sempre hi ha un
agent precisament per això que comenta el sr. Botana.
Sense que cap més intervenció, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6
En contra:
1, del sr. Domènech, del grup municipal d’ERC
Abstencions: 4, dels srs. Ricart, Boix, Collell, del grup municipal d’ERC i el sr. Botana,
del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER
LA SOCIETAT “ARGON INFORMÀTICA, SA” CONTRA L’ACORD PLENARI DE 26
DE NOVEMBRE DE 2009, DESESTIMATORI DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE D’OBRA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’HOSTAL DE LA PLAÇA.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
“ En data 28 de setembre de 2009 (RE 3343/09), l’adjudicatària de les obres presenta
una sol·licitud de revisió de preus del contracte esmentat. La revisió es justifica pel fet
que s’ha executat més d’un 20% de l’obra i que s’ha superat l’any des de l’adjudicació
del mateix.
Per acord de l’Ajuntament Ple del dia 26 de novembre de 2009 , s’acordà desestimar
la petició formulada per l’entitat Argón Informàtica SA, relativa a la revisió del preu del
contracte d’obra de rehabilitació de l’hostal de la plaça com a ajuntament.
Notificat l’esmentat acord a l’empresa, en data 27 de gener de 2010 (RE 209/10),
Argón Informàtica SA presenta recurs de reposició contra l’acord plenari del dia 26 de
novembre, amb els motius que consten a l’escrit presentat.
Fonaments Jurídics
Es tenen per reproduïts i incorporats a la present proposta els fonaments jurídics
indicats en l’acord plenari del dia 26 de novembre de 2009.
L’empresa adjudicatària, tal i com indica en el seu recurs, entén que correspon la
revisió de preus pel simple fet que el contracte va tenir una durada superior a l’any i
que ja s’ha executat més d’un 20% del preu del contracte, sense tenir en compte que
això tan sols és un pressupòsit per tal d’accedir a una hipotètica revisió de preus i no
un dret absolut tal com el configura la reclamant.

L’escrit presentat novament per Argón Informàtica SA no justifica en cap cas els
motius que concorren per poder accedir a la revisió de preus.
Tampoc consta que s’hagi produït un desequilibri econòmic perjudicial per a
l’adjudicatària durant l’execució de les obres, ni s’al·lega res al respecte per la
mercantil reclamant.
Atès que la sol·licitud de revisió es va presentar un cop el contracte havia estat liquidat
en la seva totalitat i per tant en aplicació de l’article 108 del TRLCAP, s’ha de
considerar la mateixa com a extemporània.
Vist l’informe desfavorable a la revisió de preus, emès pels serveis jurídics municipals.
Per tot això, per la present es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició formulat per l’entitat Argón Informàtica SA,
relativa a la revisió del preu del contracte d’obra de rehabilitació de l’hostal de la plaça
com a ajuntament, pels motius indicats en la part expositiva i en l’acord plenari del dia
26 de novembre de 2009.
Segon.- Notificar els presents acords a la interessada.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.
Comenta el sr. alcalde que es proposa desestimar el recurs presentat amb els
mateixos arguments jurídics pels quals es denegà la petició de revisió de preus del
contracte.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

4.- DETERMINACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE
PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.-

DETERMINADES

Pren la paraula el sr. alcalde per manifestar que deixa el punt sobre la taula fins una
propera sessió ja que entén que potser s’haurà de modificar la proposta.

5.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA.Intervé el sr. alcalde per donar compte al ple del decret que ha signat en data d’avui
pel qual modifica l’ordre dels tinents d’alcalde. Informà que la sra. Sònia Martínez Juli
passa a ser la 1a Tinent d’alcalde i el sr. Josep Serra Vila el 3r. Tinent d’alcalde,
mantenint la segona el sr. Sergi Aznar Marin. Comenta que properament modificarà
alguna de les regidories delegades i que en donarà compte al ple a la propera sessió.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA

6.1 Pren la paraula el sr. alcalde per informar que en data 18 de febrer va entrar al
registre general de l’ajuntament núm. 558 la proposta de determinació de la zona de
desenvolupament prioritari (ZDP) elaborada per la Direcció General d’Energia i Mines,
d’acord amb el que preveu l’article 5.3 del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel
qual es regulen els procediments administratius per a la implantació de parcs eòlics i
instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. En l’esmentat escrit es sol·licita a
l’ajuntament de la Jonquera, per ser un dels municipis afectats, l’emissió d’un informe
al respecte en el termini de 10 dies hàbils. Com sigui que l’esmentat termini acaba el
proper 3 de març, creu important que la proposta que ha elaborat pugui ser debatuda
en la present sessió plenària.
Acordada la urgència del tema a tractar per unanimitat, el sr. alcalde, a la vista de la
proposta elaborada per la Direcció General d’Energia i Mines, proposà al ple
manifestar a la dita Direcció general el desacord d’aquest ajuntament amb la proposta
de delimitació de la ZDP, en els termes següents:
1.- Informar desfavorablement la proposta de delimitació de la zona de
desenvolupament prioritari (ZDP) I Alt Empordà elaborada per la Generalitat de
Catalunya – Direcció General d’Energia i Mines – i molt especialment en el que fa
referència al municipi de la Jonquera.
2.- Demanar a la Generalitat que rectifiqui la proposta de delimitació de la ZDP i
l’adapti totalment a la proposta d’Ordenació territorial dels Parcs Eòlics a l’Alt Empordà
proposada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i aprovada majoritàriament pel
Consell d’Alcaldes del dia 23 de febrer amb un únic municipi en contra.
3.- Demanar a la Generalitat que paralitzi els projectes de parcs eòlics en tramitació
situats al terme municipal de la Jonquera: Parc Eòlic de l’Auleda de 24 MW, sense
informe integrat ni declaració d’impacte ambiental, i Parc Eòlic de la Jonquera (Sant
Julià), de 49,3 MW amb informe d’impacte ambiental favorable, proposant que les
empreses titulars de llicències o autoritzacions per implantar parcs eòlics a l’Alt
Empordà puguin reubicar aquests dins la ZDP que proposa el Consell Comarcal la
qual preveu una potència total a instal·lar de 265 MW.
Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el sr.
Domènech per dir que ell veu bé la proposta que presenta l’alcaldia, però li sembla que
hi ha massa molins i que es malmetrà el paisatge de l’Empordà. Tot i que hi va haver
un alcalde que va estar en contra de la proposta del CCAE, creu que també s’ha de
respectar la seva voluntat. Li respon el sr. alcalde que té raó però o el territori va amb
una proposta unitària i amb el màxim recolzament possible o no es tindrà cap opció i
s’instal·laran a l’Alt Empordà 400 molins de 80 MW cadascun.
Pregunta el sr. Botana el perquè de la urgència. Li contesta el sr. alcalde que el dia 3
finalitza el termini que s’ha atorgat a l’ajuntament per emetre l’informe sobre la
proposta de la Generalitat. Digué que aquest informe el podia haver aprovat la Junta
de Govern però, atès que avui es celebrava aquesta sessió plenària, ha considerat
oportú posar-ho a consideració del ple.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.
6.2 Aprovada prèviament la urgència per unanimitat, es donà lectura a la moció que
presenta al ple el grup municipal d’ERC, la qual textualment diu així:

Apunta el sr. Domènech que del text de la moció que s’ha entrat per Registre
d’Entrada suprimeix el text que s’esmenta a continuació atès que en les últimes hores
ha tingut informació que no tenia el seu grup en el moment de redactat la moció.
“fet sense el més elemental i democràtic diàleg amb el territori i també amb una
absoluta manca de transparència”
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA CONTRA LA PROPOSTA DE LA
GENERALITAT DE LA ZONA D’IMPLANTACIÓ D’AEROGENERADORS EN EL
TERME MUNICIPAL DE LA JONQUERA I POBLES ADJACENTS.El projecte rebut de la Generalitat de Catalunya referent a la zona d’implantació en el
terme de la Jonquera i els voltants d’aerogeneradors per energia elèctrica, reclama de
l’ajuntament de la Jonquera un posicionament clar i contundent.
Considerant que el Pla d’Ordenació Urbana vigent indica que l’ajuntament de la
Jonquera determinarà mitjançant un Pla Especial la zona d’implantació de la energia
eòlic al seu municipi.
Considerant que en aquest sentit els diferents grups municipals de la Jonquera han
proposat una zona delimitada al costat del polígon Mas Morató per tal d’ubicar-hi
aerogeneradors.
Considerant que la implantació d’aquest projecte no suposa necessàriament que no
s’executin altres projectes de parcs eòlics (Sant Julià, Auleda ..) en tràmit, en el terme
municipal de la Jonquera.
Considerant que la zona de corredor d’infraestructures que passa per la Jonquera ja
esta prou malmesa amb les diferents estructures que acull (TGV, autopista, carretera
N-II) o acollirà (Línea de molt alta tensió, sembla ser que soterrada però amb un
perímetre de seguretat al voltant), i que incrementarà en molt l’impacte negatiu que
tenen per a la Jonquera.
Considerant que, tot i que no afecta a zones protegides de l’Albera o les SalinesBassegoda, sí que al estar tocant a aquestes zones suposa un impacte negatiu pels
espais que es vol protegir.
Per això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’ajuntament de la
Jonquera demana al ple municipal aprovi els acords següents:
1.- L’ajuntament de la Jonquera manifesta la seva total oposició a la zona determinada
per la Generalitat de Catalunya per la implantació d’aerogeneradors en el seu municipi.
2.- L’ajuntament de la Jonquera demana al Govern d ela Generalitat que retiri aquest
projecte i que paralitzi altres projectes de parcs eòlics al terme municipal de la
Jonquera que estan en diferents fases de tramitació.
3.- L’ajuntament de la Jonquera està a favor del debat públic i de la participació
ciutadana en la presa de decisions sobre infraestructures que suposaran un greu
impacte socioeconòmic, mediambiental i paisatgístic en els territoris afectats. La
democràcia es caracteritza pel respecte a totes les expressions i sensibilitats.

4.- Trametre aquest acord als Departaments d’Indústria, Medi Ambient i Comerç i
Turisme de la Generalitat, i al Parlament de Catalunya.
La Jonquera, a 23 de febrer de 2010.”
El sr. alcalde posà el text de la moció a votació essent aquesta aprovada per
unanimitat.
6.3 Senyala el sr. alcalde que té una proposta per plantejar que sigui votada per via
d’urgència. Es refereix a donar suport al manifest que els alcaldes de les set
poblacions més importants de la comarca volen fer arribar al Ministeri de Foment en
relació a les infraestructures que cal executar a l’entorn de Figueres que garanteixen la
connectivitat de la comarca amb la nova estació ferroviària.
Declarada prèviament la urgència per unanimitat, el sr. alcalde donà lectura al text del
manifest, el qual diu així:
MANIFEST SOBRE ELS SERVEIS DE LA NOVA ESTACIÓ DE FIGUERES
El Ministeri de Fomento per mitjà de l’empresa pública Administrador de
infraestructures ferroviàries ADIF, està construint la línea Madrid - Barcelona - Frontera
Francesa d’altes prestacions TAV (alta velocitat i mercaderies amb via d’ample
europeu).
Aquest projecte preveu situar una nova estació entre els termes municipals de
Figueres i Vilafant que en un futur haurà de compartir les altes prestacions (TAV i
mercaderies) i el tren convencional (ample ibèric).
Aquesta nova estació, que concentrarà els serveis ferroviaris, serà una estació
d’intercanvi modal, que esdevindrà, la porta d’entrada nord a la península ibèrica i a la
Costa Brava i la infraestructura de comunicació més important de la Garrotxa, el
Ripollès i l’Alt i el Baix Empordà.
La posició de la nova estació en el quadrant nord est de Figueres coincideix en una
àrea urbana amb una important concentració d’equipaments de caràcter comarcal,
com són l’hospital, la comissaria dels mossos d’esquadra i els jutjats, que fa encara
més evident la necessitat de resoldre els accessos des de tots els punts del territori de
la comarca de l’Alt Empordà.
1. Per tal de garantir les prestacions ferroviàries adequades i d’intercanvi modal,
l’estació ha de disposar de:
a. Les andanes suficients en cadascuna de les dues infraestructures de vies
d’amples europeu i ibèric, amb tots els elements tècnics adequats,
connectades entre si i amb la resta de sistemes de transport.
b. Els espais suficients i correctament dimensionats per garantir un intercanvi
modal adequat entre els diferents serveis ferroviaris i amb la resta de
sistemes de transports.
2. L’estació haurà de disposar dels espais suficients i correctament dimensionats per
garantir que els usuaris dels diferents modes de transport podran ser atesos
adequadament en una estació amb tots els serveis necessaris per a viatgers
(centre de viatges, cafeteria, restaurant, tendes, venda de bitllets, etc...) per a
personal (vestuaris, magatzems) i per a oficines (companyies ferroviàries,
empreses d’autobusos i lloguer de vehicles).

3. Com a principal infraestructura de comunicació de les poblacions a ponent i a
llevant de Figueres, cal disposar de les connexions viàries d’àmbit supramunicipal
adequades. Per aquest motiu s’han d’executar les següents vies:
a. Túnel sota el Castell de Sant Ferran (connexió N-2, amb la carretera GIP5106 de Figueres a Llers). Aquesta via ha de permetre l’accés a la nova
estació de la població del nord de l’Alt Empordà, i a través de la Ronda
Nord urbana, de la població de llevant de la comarca, des de Portbou fins a
Roses.
b. Connexió accés oest de l’autovia A-2 (connexió amb la carretera GIP-5106
de Figueres a Llers), per tal de permetre l’accés des de l’autovia en
qualsevol dels seus sentits de circulació.
c. Completar l’enllaç nord de l’autopista AP-7 perquè aquest serà el punt
d’accessibilitat amb l’estació.
d. Perllongament de la carretera C-31 fins a la nova estació per tal de
permetre l’accés de la població de llevant de l’Empordà, com ja preveu el
Pla Director Urbanístic de l’àrea Urbana de Figueres, en tramitació.
e. Vial d’accés a l’àmbit de la nova estació per tal de connectar totes les vies
supramunicipals amb els serveis de l’estació.
f. Connexió giratori d’accés a la nova estació amb el carrer Avinyonet, per
facilitar l’accés des de l’interior de la ciutat de Figueres.”
Intervé el sr. Domènech per dir que ell s’abstindrà a la votació, ja que no té el
coneixement suficient per valorar el contingut de les peticions d’infraestructures que
es fa, però en qualsevol cas creu que potser se’n fa un gra massa. Li respon el sr.
alcalde que totes aquestes noves infraestructures s’han pactat amb GIF.
Sense que cap més intervenció, 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 Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

7.- PRECS I PREGUNTES
7.1 Intervé el sr. Domènech per demanar que es facin treure els símbols franquistes
que encara hi ha al municipi. Li respon el sr. alcalde que ja s’ha demanat al Ministeri
de Foment que ho faci, ja que es deu referir als escuts que hi ha als ponts de la N-II.
Respon afirmativament el sr. Domènech indicant que n’hi ha un altre a la caserna de la
Guàrdia Civil.
7.2 Demana també el sr. Domènech que s’intervingui davant el Ministeri de Foment
perquè el rètol que dóna la benvinguda al municipi, que està en tots els idiomes,
estigui també en català. Així mateix que es canviïn els rètols indicatius de Perpignan
per Perpinyà. Li respon el sr. alcalde que hi esta d’acord, però aquest canvi de
Perpignan a Perpinyà no creu que sigui possible, ja que la Llei de Carreteres obliga a
retolar en l’idioma oficial. Apunta el sr. Domènech que el municipi de Perpinyà té la
toponímia oficial tant en català com en francès. Li respon el sr. alcalde que farà la
gestió corresponent.

7.3 Prega seguidament el sr. Domènech que l’equip de govern es replantegi la
construcció dels “guàrdies adormits” que ha fet a l’entrada del municipi. Afegeix que
serà molt més rentable això que netejar les taques d’oli dels càrters dels cotxes. Li
respon el sr. alcalde que ja ho estant fet i que esta previst fer algun retoc.
7.4 Demana seguidament quan s’acabaran les obres del carrer de les Alzines. Li
contesta el sr. alcalde que es produirà un retard en la data prevista per l’acabament de
l’obra i que probablement l’empresa demani una pròrroga al·legant que varen trobar
roca al subsòl, fet que ha provocat el retard.
7.5 Apunta el sr. Domènech que un alcalde creu que no pot fer manifestacions
públiques dient que no s’aplicaran les ordenances. Es referia, digué, al fet de no
aplicar l’ordenança que prohibeix l’oferiment de serveis sexuals a la via pública. Li
respon el sr. alcalde dient que ell no va dir exactament això, sinó que es relaxaria la
seva aplicació ja que es genera moltíssima feina administrativa per no cobrar cap de
les sancions que s’imposen.
7.6 Pregunta en quina fase es troba l’actuació municipal que es va emprendre de fer
retirar les antenes parabòliques instal·lades en llocs no permesos per l’ordenança. Li
respon el sr. alcalde que creu que s’ha fet una bona actuació, que tot plegat ha
comportat i comporta molta feina, però que s’han retirat centenars d’antenes.
7.7 Seguidament el sr. Domènech formula una queixa. Es refereix al fet que cap
representant de l’equip de govern va assistir al funeral de l’ex-alcalde de la Jonquera
sr. Josep Rigau a Darnius. Li respon el sr. alcalde dient que institucionalment es va fer
tot el que s’havia de fer: es va posar la bandera a mig pal, es va posar un esquela al
Punt Diari i s’encarregà una corona de flors. Tot el demès, digué, queda dins l’àmbit
personal de cadascú. Li contesta el sr. Domènech dient que ell creu que s’hi hauria
d’haver anat. Recorda el sr. Guri que a ell i a molts altres membres de l’equip de
govern tant el difunt com la família, des de feia molt temps, els hi havia negat la
salutació. Repeteix el sr. alcalde que institucionalment es va fer el correcte i que la
família tampoc va comunicar oficialment la mort de l’ex-alcalde a l’ajuntament.
7.8 Pregunta el sr. Boix a quin termini l’ajuntament pagarà les factures als seus
proveïdors. Li respon la secretària per indicació del sr. alcalde dient que a finals de
l’any 2009 es varen pagar les factures emeses fins a novembre/09, el que va suposar
un esforç important. Pel que fa al 2010 digué que tot dependrà de com vagin entrant
els ingressos previstos. Si tothom es demora en pagar a l’ajuntament, aquest no podrà
fer front puntualment a les seves obligacions. Digué que no descarta que aquest any
s’hagi de concertar una operació de tresoreria amb un banc precisament per poder
disposar de líquid i pagar als proveïdors .
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21:55h de tot el
que com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

