ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 20 DE MAIG DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint de maig 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.- Sergi
Aznar Marin .- sr. M. Angel 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.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES EN
L’EXPEDIENT TRAMITAT PER A L’ATORGAMENT DEL JONC D’OR A MOSSÈN
EDUARD VIVAS LLORENS, RECTOR DE LA PARRÒQUIA.El sr. alcalde dóna lectura a la proposta que presenten al ple els portaveus de tots els
grups polítics representats a l’ajuntament, la qual textualment diu així:
PROPOSTA QUE PRESENTEN AL PLE ELS PORTAVEUS DE TOTS ELS GRUPS
POLÍTICS REPRESENTATS A L’AJUNTAMENT: CIU, ERC , PSC-PSOE I PP.“ L’ajuntament ple en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març d’enguany, a
proposta de tots els grups polítics municipals i per unanimitat de assistents, acordà
l’atorgament del Jonc d’Or al mossèn de la parròquia de la Jonquera sr. Eduard Vivas
Llorens. D’aquesta manera s’iniciava la tramitació de l’expedient corresponen d’acord
amb el que disposa el reglament municipal que regula l’atorgament dels guardons
“Jonc d’Or” i “Jonc d’Argent”.
L’acord anterior fou exposat al públic mitjançant publicació al tauler d’anuncis oficials
de la corporació pel període que va del 27 d’abril al 14 de maig, ambdós inclosos.
Contra l’acord anterior es presentaren onze al·legacions, segons consta a la
certificació emesa per la secretària de la corporació, al·legacions totes elles en les que
es manifesta el desacord en l’atorgament del dit guardó al mossèn, i presentades per
les persones següents:
Mercè Vilalta Fuentes, Lluïsa Pérez Mesquida, Montserrat Pérez Mesquida, M.
Engràcia Pérez Mesquida, Anna Pérez Mesquida, Núria Pérez Mora, Ariadna Cabezas

Parés, Ester Parés Álvarez, Eusebi Cabezas Llobet, Anna M. Borràs Martínez i Lidia
Comas Bos.
En data 18 de maig, i fora del termini d’al·legacions, es presenta un escrit per part de
la sra. Catalina Cullell, de suport a l’atorgament del guardó.
En data 19 de maig el mossèn sr. Eduard Vivas presenta un escrit al registre d’Entrada
en el que manifesta el seu agraïment a la corporació per la proposat unànime
d’atorgament del guardó i desmenteix el que sembla ser s’ha comentat en relació a
com deixà de ser mossèn de la parròquia de Capmany.
Vist tot el que s’ha exposat i estudiat el contingut de les al·legacions presentades i els
arguments que s’expressen per avalar l’oposició a l’atorgament del distintiu, arguments
que en la immensa majoria no són més que la manifestació subjectiva que el proposat
no es mereixedor del guardó.
Considerant que onze al·legacions en contra de la proposta, les quals expressen
merament un criteri de valor de la persona que la formula, tot i ser del tot legítimes,
representen un percentatge ínfim de la població de la Jonquera i en cap manera poden
contrarestar l’acord unànime dels representants municipals.
Els signats de la present proposta, portaveus de tots els grups polítics municipals,
tenen a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
1.- Desestimar les al·legacions presentades contra l’acord plenari de 25 de març últim
i atorgar el Jonc d’Or de l’any 2010 a mossèn Eduard Vivas Llorens, rector de la
parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
2.- Determinar que l’acte d’entrega tindrà lloc el proper dia 22 de maig dins els actes
de celebració de la Festa Major de Pentecosta.
No obstant això, el ple decidirà La Jonquera, a 19 de maig de 2010. Signat pels
portaveus dels quatre partits a l’ajuntament.”
Finalitzada la lectura de la proposta demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de
la paraula. La demana el sr. Domènech per comentar que tots els guardons atorgats
des de l’inici han tingut els seus defensors i els seus detractors, sempre hi ha hagut
veïns dels municipi que han vist bé que una determinada persona o entitat fos
guardonada i d’altres que han cregut que no n’era mereixedora. Digué que tothom té
aspectes positius i aspectes negatius en la seva manera de ser i que mai hi haurà cap
persona que obtingui el vistiplau de tots els jonquerencs per ser guardonats amb els
Joncs del municipi. Amb el mossèn, digué, hi ha qüestions que no comparteix amb ell,
com ara la seva ideologia política, però que és cert que durant més de 50 anys ha
confortat a molta gent. Ha anat a veure malalts a casa seva i, fins i tot, a l’hospital i ha
ajudat moltes persones necessitades. I personalment ha portat una vida senzilla. És
per això que el creu mereixedor del Jonc.
Demana la paraula el sr. Botana per dir que, a banda d’altres consideracions, ell creu
que es una bona persona.

Intervé el sr. Aznar per dir que tothom té coses bones i coses dolentes i que ell està a
favor del guardó perquè al mossèn creu que hi pesen més les coses positives que les
negatives.
Intervé finalment el sr. alcalde dient que, com tota persona al llarg de la seva vida, el
mossèn, sota la seva opinió, ha fet coses que ell no considera correctes, com per
exemple treure la cúpula de l’església, amb les que ell personalment s’hi va enfrontar
però que, en contrapartida, ha ajudat a molta gent, ja que han estat moltes les famílies
que li han demanat ajut.
Continuà dient que, després de 50 anys al servei de la Jonquera, l’atorgament del Jonc
d’Or és un homenatge a la seva tasca i a la seva dedicació a la parròquia del municipi.
Afegí que han estat vàries les institucions locals que han rebut el guardó amb motiu de
la celebració del seu 50è aniversari i que si es demanés l’opinió dels veïns no tots hi
estarien d’acord. No existeix la unanimitat en aquestes coses, digué. Pel que fa a les
al·legacions presentades, digué que tothom té dret a manifestar la seva opinió i que
aquestes opinions podrien ser objecte de consideració si posessin al descobert fets
determinants, desconeguts fins aleshores, que avoquessin a la consideració que la
persona proposada no és mereixedora del guardó. Acabà dient que aquest no és el
cas. Que les al·legacions presentades són consideracions subjectives i totalment
minoritàries si es considera el total de la població de la Jonquera. Afegí que és
impossible pretendre la unanimitat de criteri de tots els jonquerencs, apuntant que ni el
reglament exigeix la unanimitat dels regidors a l’hora d’atorgar els guardons, sinó la
majoria de dues terceres parts. És a dir 8 regidors dels 11 regidors de la corporació.
Sense més intervencions el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.
Sense més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 20:40
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

