ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 17
DE JUNY DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a disset de juny 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.- 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 27 de
maig de 2010, i sense esmenes a la mateixa, aquesta va ser aprovada per
unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.Indica el sr. alcalde que aquest tema es deixa sobre la taula fins a la propera sessió,
atès que no s’ha pogut elaborar el corresponent informe jurídic.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS DELS
REGIDORS DE LA CORPORACIÓ I DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ 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 de les retribucions corresponents, així com les percepcions per
assistència a sessions.
Vistos els acords relatius a la reducció dels salaris dels càrrecs electes i als càrrecs
locals emesos per la Federación Española de Municipios y Províncias, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Ateses les recomanacions de reducció salarial que els mateixos s’hi preveuen, així
com els criteris orientatius per tal de fer efectiva dita rebaixa retributiva.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar les següents retribucions a percebre pels membres de la corporació que
desenvolupin tasques en règim de dedicació exclusiva o parcial:
a).- Dedicació exclusiva (alcaldia-presidència) : 3.534,00 euros bruts mensuals, que
suposa una reducció del 7%.
b).- Dedicació parcial (regidoria d’esports): 1.833,50 euros bruts mensuals, que suposa
una reducció del 5%.
c).- Dedicació parcial (1a tinent d’alcaldia): 1.235,00 euros bruts mensuals, que suposa
una reducció del 5%.
d).- Dedicació parcial resta de regidories: 746,90 euros bruts mensuals, que suposa
una reducció del 3%.
Les esmentades percepcions seran incompatibles amb la percepció de cap quantitat
en concepte d’assistència a sessions.
Segon.- Fixar una dotació econòmica mensual a cadascun dels grups polítics amb
representació a la corporació, dotació que tindrà un component fix de 80 euros
mensuals i un component variable a raó de 40 euros per regidor adscrit al grup polític.
Dites quantitats suposen una reducció d’un 20% respecte al previst en l’acord plenari
del dia 21 de juny de 2007.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
El sr. alcalde pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. La demana el sr.
Domènech indicant que al seu grup li sembla bé la proposta però que creu que
aquesta reducció s’hauria d’aplicar també a les assignacions per assistència a
sessions i incrementar la reducció de las percepcions dels grups polítics fins al 50%.
Així mateix creu que també s’hauria de fer un esforç i reduir les despeses imputables a
algunes partides pressupostàries i, amb l’import global, reduir el capital pendent
d’amortitzar dels diferents crèdits que té aquest ajuntament.

Li respon el sr. alcalde dient que la proposta que presenta l’equip de govern està en
sintonia amb els criteris generals que ha establert l’Associació i la Federació de
Municipis de Catalunya, en els quals es fixa que no es reduiran aquelles percepcions
inferiors a 600 € ni les derivades de les assistències a sessions.
Apunta el sr. Serra que aquesta reducció en les quanties que es percep per
assistència suposa una misèria.
Indica el sr. alcalde que la quantia és ínfima però que es pot admetre la proposta
d’ERC i que l’import global de la reducció dels sous del personal i les retribucions als
regidors suposarà de l’ordre de 50.000 € anuals. Pel que fa a la reducció d’altres
despeses del pressupost, digué que les consignacions ja són molt ajustades.
Li indica el sr. Domènech que sí que es poden reduir les despeses de les festes, etc.
Demana la paraula el sr. Botana senyalant que està d’acord amb el que ha apuntat el
sr. Domènech i que l’ajuntament ha d’emprendre altres mesures d’estalvi a més a més
de la reducció de sou als treballadors públics. Que aquests han de veure que no són
només ells els que “paguen” la crisi sinó que l’ajuntament ha abordat una política
d’estalvi en general. Afegí que hi ha altres despeses que es podrien suprimir com per
exemple que els policies locals facin 15 dies més de vacances (els quals es cobren) o
la percepció dels 300 € i escaig per l’horari especial que fan, percepcions les primeres
que suposen un greuge comparatiu amb la resta de personal de la corporació. Digué
que la situació actual és molt greu i que s’ha d’actuar en conseqüència.
Li respon el sr. alcalde dient que amb el tema de la policia local ja sap el sr. Botana
que ell no comparteix la seva opinió, en qualsevol cas, digué, d’això ja se’n parlarà
quan toqui debatre el conveni de personal.
Intervé el sr. Boix per dir que l’ajuntament també ha de fer arribar a les entitats del
municipi que l’ajuntament no podrà mantenir el nivell d’ajuts que venia fent fins ara, pel
que aquelles s’hauran d’ajustar a la nova realitat a l’hora de programar les seves
activitats.
Li respon el sr. alcalde que ja es varen reduir les consignacions de les partides
corresponents i que l’any passat l’ajuntament va tancar l’exercici amb un resultat
positiu, fruit de la política de contenció de la despesa que es va portar a terme. Que és
cert que s’ha d’estalviar, però tampoc cal dramatitzar, que és cert que la situació és
greu, però que aquest ajuntament està molt millor que molts d’altres per que fa a
l’endeutament. I el que no és normal és que l’Estat apliqui “el cafè per a tots”, que
imposi a tots els ajuntaments la prohibició d’anar al deute l’any 2011, independentment
de la seva situació financera.
Respon el sr. Domènech que l’any 2009 es va tancar amb superàvit ateses les
aportacions que va fer el promotor de la superfície comercial que s’ha de desenvolupar
al sud, que si no hagués estat per això ja s’hagués vist.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, proposta que es
modifica en el sentit suggerit pel grup d’ERC; d’aplicar també una reducció del 3% a
les assignacions per assistències a sessions (Juntes de Govern, comissions
informatives i sessions plenàries) i incrementar la reducció de l’assignació mensual als
grup polítics en un 50%.
La proposta fou aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA PER A LA
RENOVACIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DE LA JONQUERA.

Indica el sr. alcalde que aquest assumpte el retira de l’ordre del dia atès que la
competència recau en l’alcaldia-presidència, tota vegada que el pressupost d’execució
del projecte és inferior al 10% dels recursos ordinaris municipals.

5.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE RECURS DE
REPOSICIÓ
CONTRA
LA
DETERMINACIÓ
DE
LES
ZONES
DE
DESENVOLUPAMENT PRIORITARI (ZDP) DE PARCS EÒLICS.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Per acord plenari de 25 de febrer d’enguany s`acordà informar desfavorablement la
proposta de delimitació de la zona de desenvolupament prioritari (ZDP) de l’Alt
Empordà elaborada per la Generalitat –Direcció General d’Energia i Mines-,a temps
que es demanava a la Generalitat que rectifiqués la proposta de delimitació de la ZDP
adaptant-la a la proposta d’ordenació territorial dels parcs eòlics a l’Alt Empordà
proposada pel CCAE i aprovada majoritàriament pel Consell d’Alcalde de l’Alt
Empordà el dia 23 de febrer d’enguany.
En data 1 de juny últim, el Govern de la Generalitat ha aprovat la determinació de les
Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) de parcs eòlics, sense recollir, pel que fa a
l’Alt Empordà, les determinacions contemplades a la proposta del CCAE i, sense
prendre en consideració la petició formulada en l’acord plenari de 25 de febrer de 2010
abans esmentat.
Considerant que la ZDP de l’Alt Empordà aprovada pel Govern de la Generalitat
representa una agressió al territori del Nord de l’Alt Empordà i del Paratge Natural de
l’Albera, i es perd tota possibilitat de declarar l’espai transfronterer de l’Albera
Patrimoni de la Humanitat, com és voluntat del Consell Comarcal i de tots els municipis
afectats.
Considerant que, pel que fa al municipi de la Jonquera, la delimitació de les ZDP que
ha aprovat el Govern no respecta les distàncies al casc urbà i inclou dins el seu àmbit
zones urbanes edificades amb usos comercials i industrials, interferint dins les
competències municipals d’ordenació del territori sense cap mirament.
Considerant que l’acord de Govern d’1 de juny no paralitza els projectes d’instal·lació
de parcs eòlics al municipi de la Jonquera que estan en tràmit, tal i com havia sol·licitat
aquest ajuntament, demanant que els dits parcs es reubiquessin dins la ZDP que
proposava el Consell Comarcal.
Considerant que en la tramitació de l’expedient de delimitació de les ZDP no s’ha
donat compliment al que determina el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pels quals
es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
1.- Presentar recurs de reposició contra l’acord del Govern de la Generalitat
GOV/108/2010, d’1 de juny, pel qual s’aprova la determinació de les zones de
desenvolupament prioritari (ZDP) de parc eòlics, davant el Govern de la Generalitat i
dins el termini legalment establert el qual acaba el proper dia 2 de juliol d’enguany.

2.- Facultar al sr. Alcalde per a la signatura del mateix.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 14 de juny de 2010.”
Comenta el sr. Alcalde la proposta i els assistents manifesten la seva total conformitat
amb la mateixa. El sr. Alcalde la posa a votació essent aprovada per unanimitat.

6.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A
EXPROPIAR PER A L’EXECUCIÓ DEL VIAL DE CONNEXIÓ DEL CARRER
ALBERA AMB EL PARATGE ROC DE MIRADONES.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu Aixa :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ En sessió de data 28 de juliol de 2004 la Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Jonquera i es va publicar
en el DOGC núm. 4364, de 15 d’abril de 2005.
Els béns i drets a expropiar resten inclosos en la seva totalitat en sòl classificat com a
urbà amb la qualificació urbanística de sistema viari, clau V, regulat pels articles 94 a
98 del POUM, publicat en el DOGC núm. 4364 de 15/4/2005.
Atès que es voluntat de l’ajuntament procedir a executar de manera immediata
l’obertura de l’esmentat vial de connexió amb el polígon de Roc de Miradones, cal
iniciar el procediment d’expropiació. La competència per fer-ho correspon al Ple
Municipal en aplicació del que preveu l’article 38.1 del ROAS.
Vist el que preveu l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals, relatius a la tramitació i aprovació dels projectes d’obres ordinàries.
Vist el que estableixen els articles 22.2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de
règim local i 52.2 o) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal de Catalunya, per la present es proposa el Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar el procediment d’expropiació amb l’aprovació de béns i drets
continguts a la relació detallada que incorpora l’expedient.
Segon.- Disposar l’inici de la fase de fixació del preu just per mutu acord.
Tercer.- Autoritzar i ordenar la despesa inherent a les indemnitzacions previstes a
l’esmentada relació detallada, amb càrrec a la partida 9-62101 del pressupost
municipal de l’any 2010: “Expropiació vial connexió c/ Albera amb Roc de Miradones”.
Quart.- Notificar individualment als afectats l’inici del procediment d’expropiació,
mitjançant trasllat del corresponent full d’apreuament, als efectes de que en el termini

de d’un mes puguin formular les al·legacions que els convinguin en defensa dels seu
drets.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a tots aquells que apareguin com a interessats
en el procediment.
Sisè.- Tenir per aprovat definitivament el referit projecte d’expropiació, en el supòsit de
què, dins el període d’informació pública i audiència als interessats no es formulen
al·legacions al respecte.
Setè.- Disposar la publicació dels present acords al BOP de Girona, i al tauler
d’anuncis de la corporació.
No obstant això, el Ple Municipal decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Senyala el sr. Alcalde que el tema ja és de coneixement dels regidors . Apunta el sr.
Domènech que té entès que ja s’ha arribat a un acord amb la part expropiada.
Comenta la secretària que fa un temps es signà un document amb la propietat, pel
qual autoritzaven l’ajuntament a utilitzar el bé objecte d’expropiació fins la finalització
de l’expedient expropiatori, atesa la necessitat que en tenia la corporació, per tal
d’organitzar la circulació alternativa necessària amb motiu de els obres del carrer de
les Alzines.
Sense més intervencions, el sr. Alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

7.- ESCRIT PRESENTAT PELS DELEGATS SINDICALS SOBRE LA RETALLADA
SALARIAL
ALS
FUNCIONARIS
I
PERSONAL
LABORAL
DE
LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.Es dóna lectura a l’escrit que els delegats sindicals han presentat al registre d’entrada
(RE núm. 2084, de 10 de juny), el qual textualment diu així:
“ Els delegats sindicals de l’ajuntament de la Jonquera insten a l’ajuntament en el ple a
aprovar amb caràcter d’urgència la següent moció sobre la retallada salarial als
funcionaris i personal laboral de les administracions públiques.
En relació a les mesures presentades pel President del Govern espanyol, Jose Luís
Rodríguez Zapatero, al congrés dels Diputats, donat que considerem que aquestes
mesures són:
o

Inútils per sortir de la crisi, perquè reduir la capacitat adquisitiva dels
treballadors públics, els pensionistes i altres col·lectius restringeix la capacitat
de consum i per tant, debilita la demanda interna i l’activitat econòmica.

o

Injustes socialment: aquestes mesures carreguen els costos de la crisi sobre
els sectors més febles de la societat.

o

Regressives laboralment: Les mesures trenquen amb el dret a la negociació
col·lectiva i als avenços legals quan l’Estatut Basic de l’empleat públic establia i

reconeixia el dret a arribar a acords que s’han de complir. El no compliment
dels acords signats fa sis mesos amb els empleats públics i fa un any sobre les
pensions posa en qüestió la credibilitat del Govern per assolir qualsevol acord
amb els representants socials.
Ateses aquestes consideracions, els delegats sindicals de l’ajuntament de la Jonquera
sol·liciten al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Ratificar els compromisos adquirits entre l’ajuntament i els seus empleats, dintre del
marc de negociació col·lectiva, i aprovats per l’ajuntament en el ple, com a
reconeixement de les parts a signar acords.
2. Reconèixer el paper fonamental dels treballadors públics vers al municipi, la millora
contínua dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania i el comprimís ferm amb
l’organització, i reafirmar el comprimís de la corporació amb els seus treballadors
públics i amb els ciutadans i ciutadanes, que mereixen un servei públic de qualitat.
La Jonquera, 2 de juny de 2010. Els delegats sindicals”
Comenta el sr. Alcalde que l’ajuntament ha de donar compliment a les lleis, pel que no
es pot admetre el primer dels punts que es plantegen a l’escrit en qüestió. Per sobre
dels convenis estan les lleis, les quals vinculen a totes les administracions públiques.
Continuà dient que està d’acord amb el segon punt, tot afegint que es podria
manifestar que la corporació estaria d’acord en què els treballadors de l’ajuntament
recuperessin el poder adquisitiu perdut si en un futur la situació econòmica ho permet i
la normativa no ho prohibeix, ja que d’aquí dos o tres anys la situació pot haver
canviat.
Demana si algun regidor vol intervenir. Demana la paraula el sr. Domènech per fer
algunes consideracions. Senyala en primer lloc que la greu situació econòmica durarà
bastants anys i posa com exemple la crisis que fa anys va patir el Japó i el que els hi
va costar sortir-ne. Apunta seguidament que la retallada salarial no comporta sempre
una pèrdua del poder adquisitiu, ja que la crisi ha comportat que molts preus baixin. I
finalment manifesta que l’ajuntament no pot hipotecar ajuntaments futurs amb la
manifestació que ha apuntat el sr. alcalde i que d’aquí uns anys ja s’anirà veient com
evoluciona tot i quins acords es prenen per part de l’ajuntament que hi hagi. Acaba
dient que està d’acord amb el segon dels punts de l’escrit, però no amb el que ha
afegit el sr. alcalde en relació a la recuperació del poder adquisitiu perdut.
Demana la paraula el sr. Botana dient que aquest afegit sobre la recuperació del poder
adquisitiu no el va dir a la sessió de la comissió informativa prèvia al ple i que en això
de que d’aquí tres anys s’haurà superat la crisi, sembla que se li hagi encomanat
l’optimisme del sr. Rodríguez Zapatero.
Intervé el sr. Domènech dient que sap greu que les mesures adoptades pel govern
hagin castigat els treballadors públics i el seu grup reconeix el paper d’aquest dins
l’administració.

Sense més intervencions es finalitzà el debat acordant els assistents reconèixer el
paper fonamental dels treballadors públics vers el municipi, la millora contínua dels
serveis que s’ofereixen a la ciutadania i el compromís ferm amb l’organització i
reafirmar el compromís de la corporació amb els seus treballadors públics i amb els
ciutadans i ciutadanes que mereixen un servei públic de qualitat.

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

9.- PRECS I PREGUNTES
Abans d’entrar en el torn de precs i preguntes el sr. alcalde respon a algunes de les
preguntes formulades en sessions anteriors.
1.- En relació a la pregunta de si el carrer Coll de les Portes ha passat a ser privat, tota
vegada que algú ha posat “pati privat” en un sector del mateix, indica el sr. alcalde que
el POUM diu que passarà a ser privat a canvi de la part de davant de la N-II que ara és
privat i haurà de passar a públic, però no tothom hi està d’acord. Que el que sembla
que s’ha fet és posar alguna jardinera amb aquesta indicació i això no és del tot
correcte ara per ara.
2.- En relació a la neteja dels embornals, diu que ara aquesta neteja la fa Sorea, ja
que té la concessió del manteniment de les clavegueres.
3.- Entrega al sr. Domènech la planificació del servei de neteja dels carreres que li
havia demanat.
4.- Pel que fa a les obres a la N-II, digué que s’està com s’estava. Que aquesta
pregunta es fa a cada sessió plenària i que l’ajuntament es veu impotent a l’hora
d’incidir davant el Ministerio. Que l’obra creu que encara es demorarà més, tot i que
sembla ser que no es veurà retallada per les mesures adoptades arran de la crisi.
5.- Pel que fa al carrer de les Alzines digué que hi ha un problema greu amb
l’empresa, que els tècnics municipals hi estan a sobre i que s’aplicaran fil per randa
totes les clàusules contractuals en relació a la demora en l’execució de l’obra. Que hi
ha problemes greus com ara l’asfalt que han col·locat, que sembla que no és el pactat.
Digué que s’ha plantejat la resolució del contracte però que, ara per ara, encara
comportaria més entrebancs, pel que el que s’ha de fer és finalitzar l’obra d’una
vegada. Que els tècnics exigiran que es refaci el que està malfet, que s’aplicaran les
sancions que corresponguin. Informà que fa uns dies ha fet arribar una carta seva als
veïns del carrer demanant disculpes per les molèsties ocasionades per la demora en
l’acabament de l’obra.
6.- Pel que fa a l’amplada de la vorera del carrer de les Alzines, digué que fa 1,20
metres i que hi passa una cadira de rodes. Pel que fa a la Pujada d’en Delhom digué
que no es fa perquè no figura en el projecte, però que s’estudiarà incloure-la en algun
projecte posterior.
Finalitzades les respostes pendents el sr. alcalde demana si algun regidor vol formular
algun prec o alguna pregunta.
9.1 Intervé el sr. Domènech per comentar novament les obres del carrer de les
Alzines. Digué que hi ha errors en el projecte, que no està ben solucionat el tema de

les barreres arquitectòniques i que, pel que fa a la vorera a la què s’ha referit el sr.
alcalde, digué que en una banda del carrer sí que fa 1,20 metres però a l’altre no. I que
hi veu un problema en el seguiment de l’obra que es fa des de l’ajuntament. Que els
tècnics municipals no fan el seguiment ni el control de l’obra que s’hauria de fer.
Li respon el sr. alcalde que els tècnics fan visita d’obra cada dimecres. Li replica el sr.
Domènech, doncs, que aquestes visites no serveixen per res, ja que no es veuen els
defectes que s’han produït. Li contesta el sr. alcalde que el que passa és que
l’empresa no està a l’alçada de l’obra, que hi ha destinat un personal que no té la
qualificació professional adequada i tot són problemes.
9.2 Pregunta el sr. Domènech per què no s’ha acabat l’obra d’urbanització del carrer
Bosch de la Trinxeria, que hi ha una part de la vorera que no s’ha fet i, a més a més,
els embornals estan obstruïts i les pendents que s’han donat fa que l’aigua s’embassi
al carrer. Li contesta el sr. alcalde que les obres del carrer Bosch de la Trinxeria
estaven contemplades en quatre projectes (una part en cadascun): el projecte del
FEIL/2009, la continuació fins la rotonda, que fou un projecte municipal de l’any
passat, el tram que varen executar els propietaris del sòl que conforma l’àmbit del PA6 Jonquera 2000 i l’ultima part que manca fer, corresponent a l’aparcament on abans
era l’entrada al poble i finalitzar el carrer. Demana el sr. Domènech qui assumeix el
cost d’aquest últim tram. Li contesta el sr. alcalde que l’ajuntament, però que potser
amb l’ajut d’algun particular.
9.3 Demana el sr. Domènech que es torni a col·locar el rètol “ reservat dispensari” que
hi havia a la zona d’aparcaments davant el CAP i que es va treure amb motiu de les
obres del carrer Bosch de la Trinxeria. El sr. alcalde li diu que ja es farà.
9.4 Pregunta el sr. Domènech com és que el dia de la vaga del personal al servei de
l’administració no es varen fixar serveis mínims, com per exemple el registre d’entrada.
Li respon el sr. alcalde que els serveis mínims varen ser a la llar d’infants i a la policia
local i que el registre d’entrada l’administració no el va considerar com a servei mínim.
9.5 Seguidament el sr. Domènech formula un prec a l’equip de govern. Demana que
els agents de la policia local pugin al barri del Portús en moments de gran afluència de
gent. Li respon el sr. alcalde que ja ho fan, que la policia municipal fa el que pot i que
ja ha parlat amb el Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional perquè
col·laborin, i així es farà.
9.6 Seguidament apunta que seria interessant que s’intervingui davant Autopistes
demanant que el tercer carril de l’AP-7 arribi fins la frontera. Li contesta el sr. alcalde
que ja hi arribarà i que així li varen comunicar a ell personalment en una de les visites
que va fer. També demana el sr. Domènech que es pugui fer el desdoblament a la
sortida 1 de l’AP-7. Li contesta el sr. alcalde que això és tècnicament impossible
perquè no hi ha espai ja que el TGV està a 25 metres i no es pot fer el bucle d’accés.
Apunta el sr. Domènech que s’haurà de fer quelcom perquè a l’estiu l’entrada 1 està
permanentment col·lapsada i congestiona el trànsit a la Jonquera i el Portús. Li respon
el sr. alcalde que es el Ministerio qui ho ha de solucionar, que l’única solució és
soterrar la N-II a la rotonda.
9.7 Pregunta el sr. Domènech si l’empresa que gestiona la piscina es fa càrrec dels
taquillers, però no de la neteja de les instal·lacions. Li respon el regidor d’esports sr.

Aznar dient que efectivament així és, que de la neteja s’encarrega el personal
municipal adscrit a les instal·lacions esportives.
9.8 Demana el sr. Domènech si s’ha estudiat la possibilitat, tal i com ell va demanar,
de fraccionar la quota anual en concepte d’IBI en quatre pagaments trimestrals.
Comenta el sr. alcalde que no, que és un tema complicat ja que suposa un increment
important de la feina. Passa la paraula a la secretària indicant que és complicat, que
s’incrementa molt la feina tal i com ha dit el sr. alcalde i s’incrementen també de
manera important les despeses de gestió bancària. Apunta el sr. Domènech que
l’ajuntament de Barcelona ho fa. Indica la secretària que potser sí que hi ha
ajuntaments que ho fan i que disposen d’una estructura administrativa adequada.
Apunta que, en contrapartida aquest ajuntament atorga tots els fraccionaments de
pagament que es sol·liciten , pel que el resultat és el mateix i encara millor, ja que es
fracciona fins a 6 mesos sense interessos ni aval.

Sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 10 hores, de tot el
que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

