ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 29
D’ABRIL DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-nou d’abril 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 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. M.
Angel Botana Penela.
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr.- Sergi Aznar Marin.
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 25 de
març de 2010, aquesta va ser aprovada per unanimitat, amb l’esmena que indica el
sr. Domènech consistent en substituir la paraula “actuació” a l’inici del punt 7.6 per les
paraules “esforç i dedicació”.

Informacions de l’alcaldia
Abans d’entrar en l’estudi dels punts de l’ordre del dia pren la paraula el sr. alcalde per
informar al ple de dos decrets que ha signat recentment.
1.1 Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009, de data 18 de
març d’enguany. Informa que el resultat pressupostari obtingut és de signe positiu i
d’un import d’1.456.627,22, el que vol dir que durant l’any 2009 els drets reconeguts
foren superiors en la quantitat esmentada a les obligacions reconegudes. I els
romanents de tresoreria han estat de: 2.693.486,92 afectats a despeses amb
finançament afectat; i 987.695,53 per a despeses generals. Apunta que l’any passat es
va fer una bona gestió pressupostària amb la contenció de la despesa obligada pel
tancament pressupostari negatiu de l’any 2008, i que el percentatge d’endeutament
està en el 43,47% dels recursos ordinaris, quan el màxim permès actualment és del
125%.

1.2 Informa del Decret de 29 d’abril últim pel qual ha remodelat l’equip de govern
modificant algunes de les delegacions de serveis dels regidors. Dona compte dels
canvis operats, els quals es refereixen bàsicament als serveis de comerç i turisme, que
passen a la regidora sra. Martínez, i als serveis de noves tecnologies, que passen a la
regidora sra. Fiol.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1 AL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Vista la necessitat de portar a terme determinades obres, serveis i subministraments
pels quals no existeix suficient consignació pressupostaria, i no podent ajornar les
mateixes fins a un proper exercici econòmic,
Vist l’informe de la Secretaría-Intervenció, el qual forma part de l’expedient,
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament Ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm.1 al vigent pressupost
municipal, exercici 2010, segons el detall següent :
1.- MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE FINANÇAMENT
PROJECTES D’INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2010.-

DE

DETERMINATS

1.1 Modificar el quadre de finançament dels projectes d’inversió inclosos al vigent
pressupost 2010 que s’indiquen a continuació atès que, a data d’avui, no s’ha produït
la venda patrimonial que havia de finançar-los :
Projecte

partida

consignació

Finançament

2a Fase reurbanització recinte emmurallat

9-60901

350.000

romanent 2010

Nous processos inform.

9-62600

34.000

romanent 2010

1.2
El finançament esmentat s’obtindrà incorporant al pressupost 2010 la quantitat
de 370.973,94 € que és el total del romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat resultant de la liquidació del pressupost exercici 2009 després de
la incorporació de romanents produïda per Decret d’alcaldia de data 26 de març
d’enguany. La quantitat que manca, en la quantia de 13.026,06 s’obtindrà per
incorporació de romanent de tresoreria per a despeses generals del total de
928.859,56 que manquen després de la incorporació produïda per Decret d’alcaldia de
26 de març últim.
2.- SUPLEMENT DE CRÈDITS

Aplicació P.
4-22115
9-22105
9-22706
3-48004
3-22615
3-22618
3-22617
3-48003
3-48000
9-15000
9-22104
9-13100
4-21000
9-22003
4-20300

Denominació

Augment que cal

Senyals, mobiliari urbà
Productes alimentaris
Estudis i treballs tècnics
A Entitats culturals
Regidoria Joventut
Regidoria Educació
Regidoria Noves tecnologies
A Entitats Esportives
A Entitats benèfiques i socials
Productivitat
Vestuari
Retrib.personal laboral eventual
Infraestructura i béns naturals
Eines i petit material
Lloguer maquinària i instal·lacions

40.000,00
3.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
11.000,00
10.000,00
20.000,00
4.000,00
10.000,00

Total

181.000,00

2.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Partida Denominació
9-63204
9-63900
9-68101
9-22117

Import

Rehab.Nau Indust. Usos esportius i socio-cult. 268.577,00
Modificació i millora canalització del cablejat
enllumenat públic c/ Major (quadre EP-11)
69.400,00
Despeses urbanització parcel·la obtinguda pel
10% d´aprofitament mig polígon PA-10
12.283,60
Subministrament material Proj.impuls treball
20.000,00

Total

370.260.60

TOTAL EXPEDIENT

551.260,60

2.- Per a fer front a l’esmentada modificació dels crèdits , es determina la següent
procedència de fons:
•

Per atorgament ferm d’una subvenció finalista que finança una de les
inversions abans esmentades, d’acord amb el detall següent:
Aplicació P.

Denominació

Import

1-11111

•

Subv.FEES (Fondo Estatal de Empleo
y Sostenibilidad) Proj. Nau Industrial
usos esportius i socio-culturals.
Per transferències de partides d’acord amb el detall següent:

Aplicació P. Denominació
9-60901

Consignació

2a. Fase reurbanitz. recinte emm.

350.000

268.577,00

Quantitat a transferir
40.000,00

9-62600

Nous processos informàti

34.000,00

34.000,00

Total
•

74.00,00
Per utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals en la
quantitat de 208.683,60

Total procedència de fons .............................

551.260,60

Segon.- Exposar al públic l’acord anterior mitjançant la publicació de l’edicte
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de quinze
dies hàbils, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions
que estimin oportunes, en el ben entès que, de no presentar-se’n, l’expedient
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
No obstant això, el Ple decidirà. La Jonquera, a 22 d’abril de 2010.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de la modificació, tal i com ja es va fer a la sessió
de la comissió informativa, i demana si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Domènech demanant algun aclariment al sr. alcalde i el perquè a algunes
aplicacions pressupostàries els cal ja un increment de consignació, com ara la
corresponent a estudis i treballs tècnics, productivitat, retribucions de personal
eventual, subvencions a entitats esportives, etc. Li respon el sr. alcalde que és degut a
què algunes partides s’aprovaren amb una consignació molt justa i ara, amb aquest
resultat pressupostari, es pot incrementar una mica.
Sense cap més intervenció posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa
el següent:
A favor:
5
En contra:
cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, Collell, del grup municipal
d’ERC i sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria simple.

3.- PROPOSTA
MUNICIPAL.-

DE

MODIFICACIÓ

DE

L’ORDENANÇA

DE

CIRCULACIÓ

Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ La normativa aplicable en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària està regulada actualment pel RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Viària, modificat per la Llei 17/2005, de 19 de juliol, pel qual es regula el
permís i la llicència de conduir per punts.

Atès que en data 24 de novembre de 2009 s’ha aprovat la Llei 18/2009, de 23 de
novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Viària. Aquesta llei introdueix canvis substancials a la
normativa vigent aplicable en matèria de trànsit i que afecten al text articulat i a
l’annex/nomenclàtor de l’Ordenança Municipal de Circulació, modificacions que
afecten principalment a:
-

modificació de l’Annex II de la Llei 17/2005, relatiu al catàleg d’infraccions que
porten aparellada la pèrdua de punts del permís de conduir.
Supressió de la suspensió administrativa del permís de conduir.
Modificació de la quantia pecuniària prevista per les infraccions lleus, greus i
molt greus.
Modificació parcial del quadre d’infraccions, establint-se un nou catàleg
d’infraccions qualificades com a greus i molt greus.
Modificació del procediment sancionador establert, atesa la previsió d’una
bonificació del 50% en cas que es faci el pagament anticipat de la denúncia.
Diferent tipificació dels supòsits en que és procedent la retirada i dipòsit d’un
vehicle per part del servei de la grua municipal.

Fonaments de dret.
Primer.- Articles 4 i 25.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, articles 7 i 38.4 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
Segon.- Articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, relatius al procediment a seguir per a la modificació d’ordenances.
Tercer.- Article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
relatiu als òrgans competents per a l’aprovació.
Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions que s’esmenten de l’Ordenança
Municipal de Circulació:
Article 49 (paràgraf primer)
Les infraccions a les disposicions d’aquesta ordenança seran sancionades per
l’alcalde o persona o òrgan en qui delegui amb multa, d’acord amb la legislació vigent
en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
(...)
Segon.- Aprovar provisionalment les modificacions de l’annex I d’infraccions que
s’adjunta a l’acord, adaptat a les previsions de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.
Tercer.- Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies hàbils mitjançant edicte
que es publicarà al BOP de Girona i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, als
efectes d’anàlisi i presentació de reclamacions. Un cop transcorregut el període indicat

sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats quedaran aprovats
definitivament.
Quart.- Publicar en el BOP de Girona els acords elevats a definitius així com el text
íntegre de les modificacions de l’ordenança municipal de circulació i inserir-ne una
referència al DOGC als efectes de la seva entrada en vigor.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde,”
El sr. alcalde passa la paraula a la secretària que subscriu per tal que comenti
breument les modificacions proposades. Comenta aquesta que les dites modificacions
s’introdueixen per tal d’ajustar l’ordenança al contingut de la Llei 18/2009, de 23 de
novembre, per la qual es modifica la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles de motor
i Seguretat Viària i es refereixen a les modificacions del quadre d’infraccions, quanties
de les sancions, supressió de la potestat de l’alcalde de retirar el permís de conduir,
etc.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la proposta a
votació, essent aquesta aprovada per unanimitat.

4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L’EVOLUCIÓ
ANUAL DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER VIGENT FINS
L’EXERCICI 2015.S’informa del contingut de la memòria redactada per la secretària-interventora
municipal, en compliment del que disposa l’article 9.3 del Reial Decret 5/2009, de 24
d’abril, en el qual s’obliga a què anualment els ajuntaments que varen subscriure una
operació especial d’endeutament bancari, a l’empara de la dita disposició, elaborin una
memòria d’avaluació del grau de compliment del pla de sanejament financer que varen
haver d’aprovar, en el cas de l’ajuntament de la Jonquera el dia 22 de juliol de 2009.
La secretària-interventora que subscriu comenta el contingut de la memòria que consta
a l’expedient, senyalant que l’any 2009 es va tancar amb un resultat pressupostari
positiu de 1.456.627,22, pel que es va fer una bona gestió pressupostària i una
contenció de la despesa, comportament que s’ha de continuar mantenint per poder
complir amb el pla de sanejament financer aprovat.
Els assistents es donaren per assabentats.

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Vista la remodelació de les Tinences d’Alcaldia efectuada per Decret d’aquesta
Presidència de data 25 de febrer d’enguany.

Atès que s’ha cregut convenient modificar els membres de l’equip de govern en les
comissions informatives permanents.
Per la present es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme i
Obres substituint al sr. Miquel Guri per la sra. Sònia Martínez.
2.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Patrimoni substituint al sr. Josep Ma. Serra per la sra. Sònia Martínez.
3.- Modificar la composició de la Comissió de Comerç i Turisme en el sentit que la
presidència l’ostentarà la sra. Sònia Martínez.
4.- Modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes en el sentit de
substituir el sr. Josep Ma. Serra per la sra. Sònia Martínez.
A la Jonquera, a 20 d’abril de 2010. L’alcalde.”
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
5 vots
En contra:
cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria simple.

6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 21 DE JUNY de
2007, REFERENT ALS CÀRRECS MUNICIPALS QUE PORTEN APARELLADA LA
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL I LA DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PORESIDÈNCIA.“ Atès el que disposa l’article 75 de la Llei de bases del règim local modificat per la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social,
referit a les retribucions que poden percebre els membres electes de les corporacions
locals pel que fa a dedicació exclusiva, dedicació parcial, assistència a sessions i
indemnitzacions per a despeses efectives amb motiu de l’exercici del càrrec.
Atès que, en virtut del precepte esmentat anteriorment, correspon al ple la
determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial amb
determinació del temps de dedicació efectiva i les retribucions corresponents, així com
les percepcions per assistència a sessions.

Atès el contingut del Decret d’aquesta alcaldia de data 25 de febrer d’enguany pel qual
es modifiquen les tinences d’alcaldia, així com el Decret de 26 d’abril de remodelació
de les delegacions de serveis a favor dels regidors de l’equip de govern.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció dels següent acord :
Primer.- Modificar l’acord plenari de 21 de juny de 2007 , que afecten a les regidories
següents:
Regidoria de serveis d’atenció a les persones (Cultura, Benestar Social, Família,
Dona) i regidoria de Comerç i Turisme : 80 hores mensuals
Regidoria d’hisenda i patrimoni i Regidoria delegada del barri del Portús:
parcial, amb assistència de 40 hores mensuals.

dedicació

Segon.- Fixar les següents retribucions als titulars de les regidories anteriorment
esmentades, en funció de la seva dedicació:
Dedicació parcial (regidoria d’hisenda i patrimoni, i regidoria delegada del barri del
Portús): 770 euros bruts mensuals.
Dedicació parcial (regidoria de serveis d’atenció a les persones i Comerç i Turisme):
1.300 euros bruts mensuals.
Les esmentades percepcions seran incompatibles amb la percepció de cap quantitat
en concepte d’assistència a sessions.
Tercer.- Publicar els acords anteriors al tauler d’anuncis de la corporació i al BOP, per
a general coneixement.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 d’abril de 2010.”
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol comentar quelcom en relació a la proposta.
Intervé el sr. Domènech per demanar si amb aquesta modificació de retribucions
s’incrementa la despesa i, si és així, en quina quantia. Li respon el sr. alcalde dient que
no s’incrementa la despesa, que la dedicació i la retribució que tenia el sr. Guri ara la
té la sra. Martínez i al revés, pel que la despesa global és la mateixa.
Pregunta el sr. Domènech com és que el sr. Aznar, que només té delegats els serveis
d’esports, cobra 1.900 € al mes. Demana si aquesta retribució formava part del pacte
de govern que CiU va fer amb el PSC. Li respon el sr. alcalde que sí, que formava part
del pacte.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el resultat
de la mateixa el següent:
A favor:
5 vots
En contra:
cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria simple.

7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ.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 Ple, en sessió del dia 28 de desembre de 2009, va aprovar la plantilla
de personal de l’Ajuntament juntament amb el pressupost per a l’any 2010, en
compliment del previst a l’article 283.1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentada plantilla aprovada preveia pel que respecta al personal funcionari de la
Policia Local, una organització formada per 2 caporals i 12 agents de policia.
Per resolució d’Alcaldia del dia 5 de gener de 2010, es va procedir a contractar per via
d’urgència i amb caràcter temporal a tres persones per tal de desenvolupar les tasques
d’auxiliar de policia al barri del Portús.
Atès que és intenció d’aquest ajuntament continuar realitzant aquestes tasques de
vigilància al barri del Portús, fruït del bon resultat obtingut fins a la data.
Atès que s’haurà de procedir, dins el programa temporal de vigilància general i control
de venda ambulant al barri del Portús de la Jonquera. a la convocatòria lliure per a
contractar amb caràcter interí a 3 persones que portin a termes les tasques
esmentades.
Com sigui que per donar compliment a la dita previsió s’han d’incloure les 3 places a la
plantilla de personal de l’any 2010, per la qual cosa correspon ara la seva modificació .
Vist el que estableixen els articles 37 i 38 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, així com l’article 169 del
Text Refós de règim local, relatius a les escales i subescales en què s’integren els
treballadors públics.
Vist el que estableixen els articles 22.2 i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 52.2 j) 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 aquesta Alcaldia
té a be proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar la plantilla de personal funcionari – Policia Local en el sentit
següent:
• Incloure dins la relació del personal funcionari 3 places d’agent interí de policia
local, enquadrant-les dins el grup C2 nivell 16 de l’escala d’Administració
especial.

Segon.- Publicar la modificació de la plantilla de personal al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Comunicar els presents acords al delegats de personal de l’Ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde la proposta i els motius que han provocat l’ampliació de la
plantilla, tal i com ja va fer a la sessió de la comissió informativa prèvia a la present
sessió, senyalant que els 3 agents que ocupin les 3 noves places seran al servei
exclusiu del barri del Portús, el finançament dels quals s’obté per l’increment de les
taxes que s’ha aplicat als comerciants del barri, a petició d’aquests, pel que no li
suposa cap despesa addicional a la corporació. Fa esment especial que els dits agents
tindran caràcter interí.
Demana la paraula el sr. Domènech apuntant que el seu grup creu que no hi ha cap
necessitat d’incrementar la plantilla i que, encara que el sr. alcalde digui que les places
es cobriran de manera interina, a la llarga seran places fixes i que encara que es digui
que els agents faran només tasques al Portús, a la pràctica no serà així i les dites
places s’acabaran consolidant a la plantilla. Continua dient que aquest servei específic
al barri del Portús es pot donar aprofitant els efectius actuals i reorganitzant el servei.
Indica que un altre factor que fa que no s’hagi d’incrementar la plantilla és el fet que
properament el municipi disposarà d’una comissaria de Mossos d’Esquadra, els quals
absorbiran una bona part de les tasques que ara fa la policia local, amb la possibilitat
de fer patrulles conjuntes, etc. Per tot això i considerant el moment de crisi econòmica
que es viu, no creu en absolut prudent un increment de plantilla.
Demana la paraula el sr. Botana per subscriure totalment el que ha apuntat el sr.
Domènech, senyalant també que té dubtes jurídics sobre la qüestió. Per tot això,
digué, votarà en contra de la proposta.
El sr. alcalde respon les intervencions anteriors senyalant que les places es cobriran
de manera interina precisament per veure com el futur afecta a aquest servei especial
al barri del Portús que es vol donar. Que si la nova comissaria dels Mossos comporta
una disminució de les tasques de la policia local, de manera que els efectius fixes en
plantilla poden assumir aquesta vigilància al barri, aquestes places s’amortitzaran.
Intervé el sr. Domènech per dir que aquestes tasques de vigilància al barri les poden
desenvolupar vigilants, pel que no calen agents de policia. Li respon el sr. alcalde que
no, que els vigilants tenen unes competències molt limitades que els fan inoperants
davant la problemàtica del barri.
Apunta el sr. Botana que aquest servei al barri del Portús es pot fer perfectament
reestructurant els serveis policials al municipi. Digué que amb una plantilla de 14
membres no es pot fer correcta i adequadament el servei nocturn i possiblement
tampoc cal. Acabà dient que s’ha de reorganitzar el servei.
Li respon el sr. alcalde que ara no es discuteix això. Que l’equip de govern junt amb la
cap de la policia tenen aquesta visió del servei i que d’aquí un any hi ha eleccions, pel
que el proper equip de govern, si té una visió diferent, la podrà aplicar sense cap
problema, ja que aquestes places que ara es creen podran ser amortitzades.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de
la mateixa el següent:
A favor:
5 vots
En contra:
5 vots. dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC i del sr. Botana, del grup municipal popular.

Abstencions: cap.
Atès l’empat produït i com sigui que l’acord proposat no requereix majoria absoluta, el
sr. alcalde decideix la votació amb el seu vot de qualitat, favorable a la proposta.
La proposta fou aprovada pel vot de qualitat de l’alcalde.

8.- CONSTATACIÓ DE LA DEROGACIÓ DELS ARTICLES 1 A 28 DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL
D’ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL, PER NO AJUSTAR-SE A LA LLEI
17/2009, DE 23 DE NOVEMBRE, QUE INCORPORA A L’ORDENAMENT JURÍDIC
LA DIRECTIVA 2006/123/CE RELATIVA ALS SERVEIS EN EL MERCAT
INTERIOR.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA .“ La Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis)
pretén facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure
circulació de serveis, i mantenir un nivell elevat de qualitat dels serveis. El seu objectiu
és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis.
Totes les administracions públiques han d’adaptar la seva normativa a l’esmentada
Directiva de Serveis abans del 28 de desembre de 2009.
La Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici suposa la transposició al dret estatal de la Directiva de Serveis. La seva
Disposició Derogatòria única preveu:
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta ley.
2. No obstante, las disposiciones vigentes a la entrada en vigor de esta ley que
resulten incompatibles con los capítulos II, III, el artículo 17.1 del capítulo IV y los
artículos 24 y 25 del capítulo V mantendrán su vigencia hasta que sean objeto de
reforma expresa y, en todo caso, quedarán derogadas el 27 de diciembre de 2009.
En conseqüència, s’ha de procedir a l’adequació de la normativa abans del 27 de
desembre de 2009. En cas contrari, quedaran derogades les disposicions que s’hi
oposin.
Per aconseguir el seu objectiu, la Directiva de Serveis opta per la simplificació dels
procediments aplicables a l’accés a una activitat de serveis i al seu exercici,
procediments que s’hauran de tramitar per via electrònica. Per assegurar la llibertat
d’establiment, opta per generalitzar els règims de comunicació prèvia o declaració
responsable, i converteix el règim d’autorització en una excepció que s’ha de justificar
en base als principis de no discriminació, necessitat (entesa com a raó imperiosa
d’interès general) i proporcionalitat.

D’acord amb l’art. 9.2 de la Directiva de Serveis, els estats membres han d’indicar,
abans del 28 de desembre de 2009, els règims d’autorització que es mantenen i els
motius en els quals es fonamenten.
Atès només es pot mantenir un règim d’autorització si es compleixen els següents
requisits:
L’excepcionalitat del règim d’autorització (aquest caràcter excepcional obliga a un plus
de justificació i mai pot esdevenir règim general), i només quan concorrin les següents
condicions:
No discriminació.
Necessitat, entesa com a justificació per una raó imperiosa d’interès general. El
concepte de raó imperiosa d’interès general, s’ha d’aplicar d’acord amb la interpretació
que en fa el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i inclou: l’ordre públic, la
seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer
del règim de la seguretat social, la protecció dels consumidors, dels destinataris de
serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials,
la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i l’entorn urbà, la sanitat animal, la
propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i
els objectius de política social i cultural.
Proporcionalitat, entesa com que el règim d’autorització sigui l’instrument més adequat
per assolir l’objectiu que es persegueix perquè no existeixen altres mesures menys
restrictives que permetin obtenir el mateix resultat. En aquest sentit, no es podrà
sotmetre a règim d’autorització si és suficient una comunicació o una declaració
responsable.
Pel que fa al requisit de no discriminació, no provoca una especial problemàtica, ja que
la normativa municipal no preveu en aquest sentit cap tipus de discriminació.
El règim d’autorització pel que fa a activitats amb incidència ambiental, està regulat a
Catalunya per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració
ambiental. El seu art. 41 preveu que els ajuntaments, en l’àmbit de llurs competències,
poden substituir el règim de comunicació pel sistema d’establir la llicència d’obertura
d’establiments, per a determinades activitats de l’annex III.
L’Ajuntament de la Jonquera, en aplicació dels citats preceptes, va aprovar en data 26
d’abril de 2007 (BOP núm. 99 de 18 de maig de 2007) l’Ordenança d’obertura
d’establiments i control d’activitats amb llicència ambiental, que regula el règim de
permís municipal per les activitats innòcues i les incloses a l’esmentat annex III.
Com sigui que existeix cap raó imperiosa d’interès general que, aplicant el criteri de
proporcionalitat, justifiqui el manteniment d’un règim de llicències, quan la pròpia llei
preveu que les activitats poden implantar-se i exercir-se mitjançant una comunicació
prèvia. En conseqüència, s’ha de procedir a la derogació d’aquesta normativa.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local i 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal de Catalunya, per la present es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Constatar la derogació dels articles 11 a 28 de l’Ordenança d’obertura
d’establiments i control d’activitats amb llicència ambiental, per ser contraris al previst
a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.
Segon.- Publicar els presents acords mitjançant anunci al tauler d’anuncis de la
corporació, al BOP de Girona i a la pàgina web municipal.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Demana la paraula el sr. Domènech dient que pregaria a l’equip de govern que, ja que
l’ajuntament conserva aquesta facultat d’inspecció i control, que efectivament
s’inspeccionés i controlés les activitats que ara s’obriran només amb una comunicació
prèvia.
Comenta el sr. Boix què passarà si algú obre sense ni tan sols comunicar a
l’ajuntament aquesta obertura i, per tant, sense presentar cap documentació.
Li respon el sr. alcalde que serà com ara, que també hi ha persones que obren sense
haver presentat cap documentació. En aquests casos es requereix al titular perquè
presenti la sol·licitud de llicència, s’ordena el tancament, si cal, i s’obre el corresponent
expedient sancionador. I ara, si no es comunica ni es presenta cap documentació, es
farà el mateix
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de
la mateixa el següent:
A favor:
10 vots
En contra:
cap
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per unanimitat.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
D’IDENTIFICACIÓ I REGULACIÓ DE MASIES I CASES RURALS, QUE
INCORPORA LES PRESCRIPCIONS VINCULANTS ESTABLERTES PER LA CTU
DE GIRONA EN L’ACORD DE 15/07/09.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Jonquera, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per acord del dia 23 de desembre de
2004, publicat en el DOGC núm. 4364 del dia 15 d’abril de 2005, estableix en el seu
capítol vuitè l’elaboració d’un catàleg específic de les masies i edificis rurals
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació.
Per acord del Ple Municipal del dia 28 de febrer de 2008, l’Ajuntament de La Jonquera
va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic d’identificació i regulació de masies i
cases rurals del municipi de la Jonquera redactat pels serveis tècnics del Consell

Comarcal de l’Alt Empordà i que incloïa les determinacions de l’informe emès pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Sotmès l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP de Girona de
29/12/2008 i al diari el Punt del dia 02/01/2009, es va presentar una al·legació per part
del grup municipal d’ERC, amb les determinacions que consten a l’expedient.
Per acord del Ple Municipal del dia 26 de febrer de 2009, l’Ajuntament de La Jonquera
va estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC i acordà
obrir un nou tràmit d’informació pública atès que les modificacions introduïdes al text
aprovat inicialment eren de caràcter substancial.
Sotmès l’expedient a nova informació pública mitjançant anuncis al BOP de Girona de
06/04/2009 i al diari el Punt del dia 26/03/2009, no es varen presentar al·legacions al
respecte.
Per acord del Ple Municipal del dia 28 de maig de 2009, l’Ajuntament de La Jonquera
va verificar el text refós del Pla Especial urbanístic d’identificació i regulació de masies
i cases rurals del municipi de la Jonquera i va acordar remetre l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urganisme de Girona per a que procedís a la seva aprovació
definitiva.
En data 15 de juliol de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va acordar
suspendre l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic d’Identificació i Regulació
de Masies i Cases Rurals de la Jonquera fins la incorporació de determinades
prescripcions, les quals consten al documents remès en data 9 de setembre de 2009.
Vist els informes emesos pels organismes sectorials següents:
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Diputació Girona – Servei de Xarxa Viària Local
Ministerio de Fomento – Dirección Gral. Infraestructuras
Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
Direcció General del Patrimoni Cultural

07/12/2009
16/12/2009
15/01/2010
02/03/2010
18/03/2010
18/03/2010

Vista la proposta de text refós del Pla Especial redactada per la corporació, a la qual
s’adjunta l’informe emès per l’Arquitecta Municipal.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals respecte les determinacions
contingudes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Vist el que estableixen els articles 67.1 a), 78 c) i 83 i següents del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els
articles 23, 92, 93, 94 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tot això per la present proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Verificar el nou text refós del Pla Especial Urbanístic d’Identificació i
Regulació de Masies i Cases Rurals del municipi de La Jonquera, promogut per
l’Ajuntament de La Jonquera.
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal
que previs els tràmits oportuns, procedeixi a l’aprovació definitiva del Pla Especial
esmentat.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde. “
Demana el sr. alcalde si hi ha algun regidor que vulgui fer ús de la paraula. Intervé el
sr. Domènech per dir que no s’ha donat compliment a les determinacions de l’informe
del Departament de Medi Ambient. Li respon el sr. alcalde dient que s’han complert les
determinacions vinculants per l’ajuntament i així consta als informes jurídic i tècnic que
acompanyen la proposta i que consten a l’expedient. Passa la paraula a la secretària
per tal que informi al plenari del contingut de l’acord. Comenta aquesta que la CTU de
Girona, per acord de 15 de setembre de 2009, va suspendre l’aprovació del PE de
masies en tant en quant no s’aportés un text refós en el què s’incorporessin un seguit
de prescripcions. Comenta que de les prescripcions que senyala n’hi ha algunes que
són vinculants i d’altres no, tota vegada que no responen als criteris que determina
l’article 85 dels text refós de la Llei del sòl. Acaba dient que al text que es proposa
aprovar s’incorporen les vinculants però no les altres. Una de les prescripcions que es
consideren no vinculant és la que fixa el contingut i les determinacions de les fitxes de
cadascuna de les masies. A banda que l’acceptació d’aquesta prescripció comportaria
una nova redacció del pla especial, iniciat l’any 2006, en cap disposició jurídica de
rang superior es determina aquest aspecte. S’indica que aquesta determinació del
contingut de les fitxes consta en un protocol per a la redacció dels PE de masies que
ha aprovat el Departament fa un temps, protocol que no és d’obligat compliment i,
amés a més, s’ha aprovat quan el PE de la Jonquera s’ha feia temps que s’estava
tramitant.
Sense cap més intervenció, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat
de la mateixa el següent:
A favor:
6
En contra:
4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions: cap.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 3 DEL PLA PARCIAL “LES OLIVERES”.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 gener de 2010 el ple municipal aprovà inicialment la modificació
puntual núm. 3 del Pla Parcial “Les Oliveres”.

L’acord d’aprovació inicial fou exposat al públic mitjançant edicte al BOP núm. 30, de
15 de febrer i al tauler d’anuncis de la corporació, del 16 de febrer al 15 de març
ambdós inclosos, sense que contra el dit acord es presentessin reclamacions de cap
mena.
Sol·licitat informe a la Comissió territorial d’Urbanisme en data 12 de febrer als efectes
del que disposa l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aquest fou emès en
data 12 de març últim.
En sessió celebrada el passat dia 25 de març, el ple municipal aprovà provisionalment
l’esmentada modificació puntual municipal.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient en el que s’indica que la prescripció 1.2
continguda a l’informe de la CTU no és vinculant tota vegada que la mateixa no
respon a criteris de legalitat o motius d’interès supramunicipal.
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta de la corporació en el que s’indica que s’ha
aportat l’estudi de mobilitat requerit a la prescripció 1.1, i que el canvi de classificació
del sector com a sòl urbà s’inclourà en la propera modificació del POUM que es tramiti.
Vist el que disposen els articles 79, 85 i 86 del Decret Legislatiu 1/2005, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme , aquesta alcaldia té a bé proposar a
l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar definitivament la modificació puntual núm. 3 del Pla Parcial “Les
Oliveres”, d’aquest terme municipal.
Segon.- Trametre el document de la modificació núm. 3 del P.P “Les Oliveres”
aprovat definitivament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en el termini
d’un mes, als efectes d’informació, coordinació i arxiu.
Tercer.- Una vegada tramesa la documentació indicada al punt anterior, publicar al
BOP l’acord d’aprovació definitiva abans esmentat.
Quart.- Notificar el present acord a la societat Ainalita, SL única propietària junt amb
l’ajuntament, de les parcel·les situades en l’àmbit del P.P. “Les Oliveres”.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 d’abril de 2010.”
El sr. alcalde comenta la proposta senyalant que l’informe de la CTU de Girona indica
que els terrenys qualificats com a clau T3 s’hauran de qualificar com a sistemes
d’aparcament. Senyala que aquesta prescripció no té caràcter vinculant, tota vegada
que no respon a criteris d’àmbit supramunicipal ni de legalitat. Apunta que el sector a
què fa referència és un sector comercial al qual li resta un 0’5% edificabilitat i no es pot
de cap manera exigir que sigui qualificat d’aparcament. Que el sector té uns 18.000
m2, pel que amb l’edificabilitat que té, li representa un aprofitament d’uns 900m2,
aprofitament amb usos comercials, industrials, etc. i que no es pot obligar que es
perdin amb la qualificació d’aquest sòl com a aparcaments.

Intervé el sr. Domènech per dir que aquest estudi de mobilitat que es demanava a
l’informe de la CTU i que ha presentat la societat propietària és d’abans que es tingués
la llicència per la construcció del centre de fabricants. Li respon el sr. alcalde dient que
no és així. Que aquest estudi es va redactar a petició de la Generalitat dins el tràmit
d’atorgament de la corresponent llicència comercial per a la implantació del centre de
fabricants. És a dir, el va demanar la Generalitat per estudiar precisament la sol·licitud
de llicència comercial del dit centre de fabricants.
Apunta el sr. Domènech que aquest zel amb que s’ha actuat a l’hora de considerar
certes prescripcions de la CTU com no vinculants també s’haurien d’haver tingut amb
les prescripcions de la dita comissió quan es va incrementar l’edificabilitat dels terrenys
coneguts com “la vinya d’en Laporta”, concretament quan es va obligar a ampliar la
zona verda no permetent fer estacionaments en el seu lloc. Respon la secretària que
ara en aquest moment no recorda els detalls de l’informe ni de l’acord, però que potser
aquesta concreta prescripció sí que es basava en un criteri de legalitat, pel que era
vinculant.
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: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

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

12.- PRECS I PREGUNTES
12.1 Apunta el sr. Domènech que, de materialitzar-se aquest superàvit que s’ha
obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici 2009, s’amortitzi part del deute que
té l’ajuntament en operacions de crèdit a llarg termini. Li respon el sr. alcalde dient
que, malauradament, aquest és un superàvit teòric de molt difícil, per no dir
impossible, materialització.
12.2 Pregunta el sr. Domènech com és que s’ha permès que un particular tanqués el
carrer Coll de les Portes. Li contesta el sr. alcalde que el tancament l’ha portat a terme
l’ajuntament, a petició del veïns i amb un informe de la policia local en el qual
s’esmenta que en el dit carrer es consumeix i es trafica amb drogues. Continuà dient el
sr. alcalde que el tema del carrer Coll de les Portes és complicat, ja que algun veïns
diuen ostentar la propietat del dit carrer, el qual mai ha estat adquirit ni expropiat, i
algun dia s’haurà de resoldre aquest tema. Comenta també que fa temps s’havia parlat
amb aquests veïns, els quals estaven d’acord en permutar amb l’ajuntament el que és
aquest carrer amb la franja davant els immobles que donen a la carretera N-II, de
titularitat privada però d’ús públic.

12.3 Demana el sr. Domènech si l’empresa de neteja viària disposa d’algun tipus de
planificació de les tasques que porta a terme . Li respon el sr. alcalde que sí, que era
part de la documentació que s’havia de presentar junt amb la proposició per prendre
part al concurs. Pregunta el sr. Domènech si es compleix amb l’obligació contractual
de posar 3 persones a la neteja del riu i els voltants del poble. Li respon el sr. alcalde
que sí, fins i tot fan més serveis dels previstos al contracte. Demana el sr. Domènech
si es netegen pàrquings privats. Li respon el sr. alcalde que no. Comenta el sr.
Domènech que li agradaria poder consultar el plàning, ja que creu que hi ha llocs que
no es netegen i s’haurien de netejar. Li respon el sr. Serra que digui a quins llocs es
refereix i que al personal de l’empresa només se’ls hi ha de encarregar alguna tasca
concreta que la fan de seguida. El sr. Domènech cita algun indret del municipi.
12.4 Pregunta el sr. Domènech quan s’acabaran les obres del carrer de les Alzines. Li
respon el sr. alcalde que avui en Junta de Govern s’ha acordat atorgar un termini
addicional i improrrogable de tres setmanes per acabar-les.
12.5 Torna a preguntar el sr. Domènech per l’execució de la vorera del carrer Bosch
de la Trinxeria, entre “Ca l’Artigas” i el “garden center”. Diu que a la sessió anterior
l’alcalde ja li va explicar el perquè no s’havia acabat, però no ho acaba d’entendre. Li
comenta el sr. alcalde que aquest tram de vorera no s’ha executat perquè s’està
pendent de solucionar l’antiga entrada al municipi. I el carrer que connecta amb la
rotonda no s’ha fet perquè el farà el Ministerio de Fomento com a part de les obres de
la N-II. Comenta el sr. Domènech perquè no es deixa tal i com estava abans, que es
podia passar per connectar amb la rotonda des del c. Bosch de la Trinxeria. Li
contesta el sr. alcalde perquè va ser un pas provisional mentre estaven executant les
obres de la rotonda de la N-II, per tal de donar accés al restaurant de Ca l’Artigas.
Apunta el sr. Domènech que s’actua sempre en interès privat enlloc d’actuar en base a
l’interès públic, que és el que ha de fer l’administració. Li respon el sr. alcalde que
aquest és un tema de competència exclusiva de l’administració de l’Estat. Li replica el
sr. Domènech que tenir la carretera en obres durant més de dos anys i dos carrers
tallats durant tot aquest temps és argument suficient perquè l’ajuntament actuï de
manera contundent davant el Ministerio. Això és el que s’havia d’haver fer. Li respon el
sr. alcalde dient que el projecte, que s’ha hagut de modificar arran de l’informe
extemporani de l’ACA, està a la taula del ministre pendent de signatura.
12.6 Senyala el sr. Domènech que l’ordenança de via pública i convivència ciutadana
prohibeix estendre la roba als balcons. Demana si es pot estendre dintre del balcó.
Respon el sr. alcalde que ell creu que sí, ja que dins el balcó és un espai privat.
Senyalà que el regidor Miquel Guri ha fet una molt bona tasca en la inspecció,
requeriment i sanció en el tema de les antenes que no compleixen les ordenances i
ara farà el mateix amb l’incompliment de l’ordenança pel que fa a la roba estesa als
balcons.
12.7 Pregunta el sr. Domènech quan costa l’entrada al MUME pels escolars. Li respon
el sr., alcalde que creu que és gratuïta, però si es fa una visita guiada en grup costa
90 €. Apunta la secretària que aquest no és un tema en el què l’ajuntament hi tingui
competència, ja que el MUME està gestionat mitjançant un consorci amb personalitat
jurídica pròpia, en el qual l’ajuntament és un dels ens consorciats.
12.8 Pregunta la regidora sra. Collell si està previst posar llum al carrer de connexió
del carrer Albera amb Roc de Miradones. Li contesta el sr. alcalde que la connexió

actual, com sap, és provisional. Que quan s’urbanitzi la connexió de manera definitiva
sí que s’il·luminarà. Es compromet però a què, si aquesta urbanització definitiva es
retarda, es buscarà una manera de posar llum provisionalment ja que compren que és
un servei necessari. Apunta la sra. Collell que la gent, malgrat disposar d’aquesta
connexió provisional, continua passat per sobre la biga que protegeix el tub de
desaigua darrera les cases, que això és perillós i algun dia algú prendrà mal. Li respon
el sr. alcalde que és cert, que ja ha vist que es continua passat per allà i que al final
s’haurà de fer una rasa per impedir el pas per aquesta zona que, efectivament, és
perillosa.
12.9 Pregunta el sr. Botana, en relació al projecte de millora de la N-II, per què l’ha de
signar encara el Ministre, quan ell creia que era un projecte ja aprovat i en execució. Li
respon el sr. alcalde que el que té el ministre pendent de signatura és la modificació
del projecte arran de les prescripcions que ha fet introduir l’ACA, després de tenir- lo
més de dos anys sobre la taula per emetre el corresponent informe.
12.10 Pregunta també el sr. Botana si l’ACA ja ha contestat la sol·licitud d’informe que
se li va fer en relació a les obres que s’estan executant al solar situat al costat de
l’hostal Europa. Li respon el sr. alcalde que no. Manifesta el sr. Botana que això és
intolerable i inadmissible i que s’hauria de fer alguna cosa al respecte. Que és una
vergonya i que amb aquesta demora per part de l’administració es frena l’activitat del
país.

Sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22:35 hores, de tot
el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

