ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 27
DE MAIG DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-set 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’Alcaldessa-Presidenta accidental de la
Corporació, sra. SÒNIA MARTÍNEZ JULI, a l’objecte de celebrar sessió ordinària, en
primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sr. Miquel Guri Boixader.- sra.
Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr.
Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel
Ángel M. Botana Penela.El sr. Jaume Domènech Domènech s’incorpora a l’inici del punt 3 de l’ordre del dia.
HA EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA: Sr. Jordi Cabezas Llobet.ACTUA DE SECRETARI ACCIDENTAL: el Tècnic d’Administració General de la
Corporació, en Josep Maria Soler Basco.
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 29
d’abril de 2010, i sense esmenes a presentar, aquesta va ser aprovada per
unanimitat.

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 SOBRE LA
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, DEIXANT SENSE EFECTE
L’ÚLTIMA MODIFICACIÓ DE LA MATEIXA, APROVADA PER ACORD PLENARI DE
25 DE FEBRER DE 2010.
Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.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. 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 suprimeixen els dos apartats dins la zona I de la tarifa primera (Zona
IA i Zona IB), i es fixa una única Zona I. Les quotes són les que seguidament
s’indiquen:

Zona I (Avda. Catalunya, c. Hanníbal, c. Fàtima, c. Doctor Subirós, Carretera N-II, i
polígons industrials i comercials);
Per m2 .............................
77,00 €
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 el que estimi oportú. Signat: L’alcaldessa acctal.”
Pren la paraula l’alcaldessa per explicar la proposta. Exposa que amb aquesta
modificació es deixa sense efecte la que es va aprovar anteriorment que gravava de
manera diferent les ocupacions de via pública del barri del Portús. La raó per la qual es
torna al redactat anterior està en la manca d’acord amb l’associació de comerciants del
barri del Portús en l’aplicació de les noves tarifes.
Pren la paraula el sr. Ricart per dir que el seu grup votarà a favor de la proposta. Indica
que, tal i com ja es va apuntar en la sessió del passat mes de febrer, els regidors del
grup municipal d’ERC entenien que no era viable l’aplicació de les tarifes d’ocupació
de via pública que ara es proposa eliminar, pels motius que ja s’apuntaren en aquell
moment.

Sense que es formuli cap més intervenció, la sra. alcaldessa posà la proposta a
votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
9
En contra:
0
Abstencions: 0
La proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió.

3.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD PLENARI DE 29 D’ABRIL
ÚLTIM, DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AMB LA CREACIÓ
DE 3 NOVES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
“PROPOSTA D’ALCALDIA.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.
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.
En primera instància la intenció de l’ajuntament era continuar realitzant aquestes
tasques de vigilància al barri del Portús. Per aquest motiu es va aprovar inicialment en
sessió plenària del dia 29 d’abril la modificació puntual de la plantilla de personal
funcionari (Policia Local), la qual possibilitaria, un cop aprovada definitivament i
publicada al BOP, procedir a la convocatòria lliure per a nomenar amb caràcter interí a
3 persones que portessin a terme les tasques esmentades en el punt anterior.
Atès que finalment no es donarà continuïtat a l’esmentat servei de vigilància que
venien desenvolupant fins a la data els funcionaris interins nomenats a l’efecte, la
Junta de Govern Local del dia 13 de maig de 2010 ja va acordar-ne la supressió amb
efectes al dia 31 de maig d’enguany.
Per aquest motiu, per resolució d’alcaldia del dia 14 de maig es va acordar el
cessament dels tres auxiliars de policia que venien desenvolupant dites tasques amb
efectes a data 31 de maig de 2010, per no caldre els seus serveis a partir d’aquesta
data.
Com sigui que d’acord amb l’exposat anteriorment, resulta innecessària la modificació
de plantilla aprovada inicialment en el plenari del dia 29 d’abril.
Atès que dita aprovació inicial no s’ha tramitat i no ha estat publicada en els diaris
oficials corresponents, procedeix ara deixar-la sense efecte.

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.- Deixar sense efecte l’acte de tràmit de modificació de la plantilla de personal
funcionari – Policia Local, aprovada inicialment per acord del Ple Municipal del dia 29
d’abril d’enguany.
Segon.- Comunicar els presents acords al delegats de personal de l’Ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcaldessa acctal.”
S’incorpora a la sessió en aquest punt el regidor sr. Jaume Domènech.
L’alcaldessa accidental pren la paraula per exposar la proposta en el sentit apuntat en
la comissió informativa de la setmana anterior. Indica al respecte que aquest punt del
ple és fruït de l’anterior i de la manca de consens amb l’Associació de Comerciants del
Portús a l’hora de fer efectiva la taxa d’ocupació de via pública que ja s’ha modificat en
aquesta mateixa sessió.
El sr. Ricart indica que el grup municipal d’ERC hi votarà a favor atès que quan es va
aprovar l’esmentada modificació de plantilla el seu grup ja va mostrar la seva
disconformitat amb l’augment de la plantilla de policia amb tres nous agents interins
per al servei del barri del Portús.
En el mateix sentit s’expressa el regidor del grup municipal Popular sr. Botana.
Sense que es formuli cap més intervenció, la sra. alcaldessa posà la proposta a
votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
10
En contra:
0
Abstencions: 0
La proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE DUES
PLACES 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 D’ALCALDIA.La present proposta s’emmarca en la voluntat de la corporació municipal de
regularitzar el complement específic de dos llocs de treball inclosos en la plantilla del
personal laboral de l’any 2010 aprovada per l’ajuntament. Concretament són els llocs
de Directora de la Llar d’Infants Municipal i d’Oficial 2a de la Brigada d’Obres.

Atès que s’ha fet una valoració dels llocs de treball que porten a terme l’esmentat
personal de l’Ajuntament, havent-se produït des del seu nomenament un increment en
quan al grau de dificultat tècnica, que ha comportat un canvi en el nivell de
responsabilitat exigibles pel lloc de treball que ocupen. Així mateix, també s’ha valorat
el rendiment i experiència acumulats durant els anys de dedicació.
Atès que resulta necessària una adequació proporcional del complement específic dels
llocs de treball desenvolupats per la sra. Núria Gou Font i Lluís Prats Celdrán, el qual
es destina a retribuir les condicions particulars dels diversos llocs de treball d’acord
amb les condicions establertes a la normativa de funció pública.
Vist el que estableix l’article 16 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, relatiu a la carrera professional dels treballadors públics.
Vist el que disposen els articles 21 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 169 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de l’Administració Local, que
regulen el règim i condicions del complement específic assignats al personal.
Vist el que estableixen els articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, 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.
A la vista de les tasques a desenvolupar, el grau de qualificació que es requereix per
ocupar el lloc de treball etc., aquesta Alcaldia, atenent retribucions de llocs de treball
similars, té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar, dins l’estructura de les retribucions complementàries del personal
esmentat en la part expositiva, pel que respecte al complement específic, les següents
quanties:
-

Directora de la Llar d’Infants Municipal:
Oficial 2ona Brigada:

935,26 €/bruts.
636,15 €/bruts.

Segon.- Comunicar aquest acord als delegats de personal de l’Ajuntament i a la
Tresoreria Municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcaldessa acctal..”
Un cop llegida la proposta l’alcaldessa accidental comenta que, amb aquest acord, es
pretén adequar els imports dels complements específics de la directora de la llar
d’infants municipal i d’un dels treballadors de la brigada, a les seves actuals
responsabilitats. Afegeix que aquest tema ja es consensuar amb els delegats de
personal i s’han tingut en compte a l’hora de fixar els nous complements específics, les
retribucions de municipis de característiques similars.

El sr. Boix diu que aquesta qüestió fa força anys que dura i pregunta el perquè es fa en
aquest moment. La sr. alcaldessa li respon que també creu que s’hauria d’haver
arranjat fa força temps, però que fins ara no s’havia tractat el tema amb profunditat.
El sr. Botana pregunta si l’augment proposat es refereix a tot l’any o es tracta d’un
increment mensual. La sr. alcaldessa li diu que l’augment és en relació a les quanties
mensuals brutes del complement específic.
Sense que es formuli cap més intervenció, la sra. alcaldessa posà la proposta a
votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
9
En contra:
0
Abstencions: 1, del regidor del grup popular sr. Botana
La proposta fou aprovada per majoria absoluta dels regidors presents a la sessió.

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

6.- PRECS I PREGUNTES
6.1 Demana la paraula el sr. Domènech per saber si l’equip de govern ha adoptat
mesures per combatre la crisi com una rebaixa dels sous dels regidors, de les
assignacions dels diferents grups polítics, etc.
La sra. Martínez li contesta que hi ha la voluntat de l’equip de govern de rebaixar els
sous i les retribucions dels membres de la corporació d’acord amb el que estableixin
les diferents associacions i federacions de municipis.
En aquest sentit, el sr. Domènech proposa que la rebaixa de sous siguin d’entre un
10% i un 15% del que es cobra ara i que les assignacions als diferents grups polítics
de la corporació es redueixi en un 50%. Així mateix, proposa que es redueixin les
partides corresponents a dietes, atencions protocol·làries, alhora que demana un
esforç a l’equip de govern per limitar partides del pressupost vigent.
En relació a aquest mateix tema, pren la paraula el sr. Botana per dir que veu amb
bons ulls la proposta feta pel sr. Domènech, però afegeix que la rebaixa de les
retribucions fos de fins a un 50%.
Ambdós regidors demanen que aquest punt es debati en aquest mateix plenari.
Requerit a l’efecte, el secretari que subscriu indica que, atès que el punt relatiu a les
propostes d’urgència ja s’ha debatut, no resulta jurídicament possible introduir en el
punt de precs i preguntes el debat i en el seu cas votació d’una proposta d’urgència, la
qual hauria de ser acceptada en tot cas per la majoria absoluta del regidors.
D’acord amb l’exposat els regidors srs. Domènech i Botana demanen a l’equip de
govern que en el proper ple s’inclogui un punt relatiu a la rebaixa dels sous dels
regidors i de les altres mesures anticrisi que es vulguin adoptar.
6.2 Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar si l’ordenança de convivència
ciutadana, pel que fa al tema de la prostitució, s’aplica o no per part de l’ajuntament, ja
que a nivell de premsa ha sorgit la notícia que ja no s’aplica com es feia anteriorment.

La sra. Martínez li respon que l’ordenança s’aplica bàsicament als clients però que
s’ha rebaixat la pressió sobre les prostitutes. El sr. Domènech li replica que si
l’ordenança és vigent i aquest és el cas, l’ajuntament no pot deixar d’aplicar-la. Diu
que, si la intenció és no multar les prostitutes, el que s’hauria de fer es derogar els
articles de l’ordenança de convivència que en fan referència.
Pren la paraula el sr. Botana per dir que aquesta manca d’aplicació de l’ordenança
està motivat, tal i com ja va manifestar en el moment de la seva aprovació, per la seva
ineficàcia per resoldre el problema de la prostitució al carrer. La sra. Martínez li diu que
l’ordenança és eficaç i la prova està en el fet que actualment ja no hi ha prostitutes a
les zones properes a les escoles i a les zones esportives.
6.3 El sr. Domènech pregunta si ja s’han finalitzat les obres de l’entrada sud del carrer
Bosch de la Trinxeria. La sra. Martínez li respon que només falta el tema telefònic. El
sr. Domènech afegeix, en relació a l’execució de l’obra, que s’ha fet molt malament ja
que en dies de pluja es formen moltes basses i els embornals no absorbeixen tota
l’aigua. La sra. Martínez li respon que ho comentarà als tècnics municipals.
6.4 El sr. Domènech pregunta si es pensa prendre alguna mesura pel que fa als taxis
que circulen pel municipi sense autorització i sense els distintius municipals. La sra.
Alcaldessa li respon que la policia local ja ho controla i que en molts casos es difícil
provar si aquests vehicles que comenta el sr. Domènech estan realment exercint com
a taxis encoberts o no. De tota manera, afegeix que es comentarà aquesta situació
amb la cap de la policia local per adoptar les mesures que s’escaiguin.
6.5 El sr. Domènech diu, en relació a la zona del Coll de les Portes que hi ha una zona
que posa que es tracta d’un pati particular. Demana que es revisi aquest tema, ja que
ell entén que aquella zona és pública i que per aquest motiu no es pot tancar o en tot
cas sempre seria necessari un permís municipal.
6.6 El sr. Botana pregunta si la retallada d’inversió pública anunciada pel govern
estatal afectarà les obres de la carretera Nacional-II. La sra. Martínez li respon que pel
que l’ajuntament sap en aquest moment, la qüestió està en el mateix punt que el mes
passat.
6.7 La sra. Alcaldessa comenta els preus del MUME pel que fa a les escoles, en
resposta a una pregunta formulada en el ple anterior per part del grup municipal
d’ERC.
6.8 El sr. Boix indica, en relació a les obres del carrer de les Alzines, que en el lloc on
s’ubiquen els embornals el terra s’aixeca una mica de tal manera que, en dies de pluja,
si els embornals estan bruts i no absorbeixen l’aigua correctament, poden provocar
que entri aigua al es cases. Prega que en tot cas i sobretot en dies de pluja, els
embornals estiguin nets.
En relació a les esmentades obres del carrer de les Alzines, el sr. Ricart pregunta si
les mateixes finalitzen al carrer Major. La sra. Martínez li respon que efectivament les
obres acaben al carrer Major perquè la resta que estava prevista en relació a la pujada
d’en Delhom no es farà.
6.9 El sr. Botana pregunta per la instal·lació de les pilones automàtiques situades a
l’entrada del barri del Portús. El sr. Guri li respon que aquestes pilones es van instal·lar
en el seu moment per regular el trànsit de vehicles i persones pels carrers del Portús.

En aquest sentit diu que les pilones s’accionen amb comandaments que només
disposen els titulars de vehicles amb garatges dins la zona.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21:15 hores, de tot
el que com a secretari accidental en dono fe.
L’alcalde,

El secretari acctal.,

