ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 29
DE JULIOL DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-nou de juliol 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. Ángel 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 repartides còpies de les actes corresponents a les sessions celebrades els
dies 20 de maig, 17 de juny i 8 de juliol de 2010, aquestes foren aprovades per
unanimitat, introduint a l’acta corresponent a la sessió del dia 17 de juny, al punt 7, a
la primera intervenció del sr. Domènech, una vegada llegida la proposta, on diu “ ... no
comporta una pèrdua del poder adquisitiu ....” afegir-hi la paraula sempre, de manera
que queda de la manera següent:
“......no comporta sempre una pèrdua del poder adquisitiu...”

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 2 AL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, al 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. 2 al vigent pressupost
municipal, exercici 2010, segons el detall següent :

CRÉDIT EXTRAORDINARI
Aplicació
Denominació
Consignació que cal
9-60903
Millora urbanització c/Rosselló
30.600
9-62600
Material i programari informàtic
38.000
9-63901
Millora energètica enllumenat Arias Comellas
37.300
9-62300
Adquisició vehicle Policia Local
42.000
9-62301
Adquisició vehicle brigada d’obres
19.000
Total crèdit extraordinari ..................................................
166.900
SUPLEMENT DE CRÈDIT
9-61909
Obra complementària entrada Sud
14.789,99
9-61913
Millora equipament imatge i so porxos Can Laporta
8.000,00
Total suplement de crèdit
....................................................
22.789,99
TOTAL EXPEDIENT ...............................................................
189.689,99
Per a fer front a les despeses referides, es determina la següent procedència de fons :
1.- Per baixes de crèdits de determinades partides, d’acord amb el detall següent :
Partida
Denominació
Crèdit existent
Disminució de crèdit
9-61902
Millora vies urbanes LJ
100.000
39.987,99
9-61905
Urbanització C/Alzines
149.097,33
105.000,00
9-62200
Construcció pistes tennis
100.000
30.000,00
Total
..............................................................................
189.689,99
TOTAL PROCEDÈNCIA DE FONS ...........................................
189.689,99
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 de juliol de 2010. “
Comenta el sr. alcalde el contingut de la proposta i demana si algun regidor vol fer ús
de la paraula abans de posar la mateixa a votació. Intervé el sr. Domènech per dir que
el seu grup s’abstindrà en la votació ja que no creuen prioritari emprendre alguna de
les actuacions per a les que s’habilita crèdit pressupostari i, pel que fa a utilitzar una
part del romanent de crèdit de l’obra de rehabilitació del carrer de les Alzines, ho
consideren agosarat atès el problema existent amb el contractista.
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 : 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell del grup municipal
d’ERC i el sr. Botana del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST,
EXERCICI 2009.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència la qual
textualment diu així :

PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Confeccionat el compte general del pressupost 2009 i sotmès a la consideració de la
Comissió Especial de Comptes de la corporació.
Vist l’informe favorable emès per la dita comissió, reunida en sessió de 20 de maig de
2010 .
Exposat al públic el dit compte general mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la
corporació i al BOP núm. 108 , de 7 de juny , durant un termini de quinze dies i vuit
més, sense que s’hagin presentat al·legacions de cap mena, tal i com així s’acredità a
la certificació emesa per la secretària-interventora de la corporació que consta a
l’expedient.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar el compte general del pressupost municipal, exercici 2008, segons
documentació que consta a l’expedient.
2.- Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, per a
la seva fiscalització.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, 14 de juliol de 2010. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que, tal i com es diu al text de la proposta, tramitat l’expedient
ara resta aprovar el compte general i trametre’l a la Sindicatura de Comptes per a la
seva fiscalització.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, els r. alcalde posà la proposta a
votació essent el resultat de la mateixa el següent :
A favor : 10 vots
En contra : cap
Abstencions : 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’ATRIBUIR AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ LA
PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS, ANUALITAT 2008, QUE PERCEP
AQUEST
AJUNTAMENT
DEL
DEPARTAMENT
DE
GOVERNACIÓ
I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Vist que aquest ajuntament va percebre del Departament de Governació de la
Generalitat la quantitat de 7.586,26 € corresponents a la prestació supramunicipal de
serveis, exercici 2008.
Atès que els ajuntament han de determinar a quin ens de caràcter supramunicipal
destinen les aportacions rebudes de la Generalitat pel concepte abans esmentat.
Atès que aquest ajuntament té pendent d’atribuir la quantitat de 7.586,26 €
corresponents a l’any 2008, pel que la Generalitat ha aturat l’abonament de la quantitat
corresponent a l’any 2009.
Per la present i tal i com es ve fent en anys anteriors, aquesta alcaldia té a bé proposar
a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Determinar que el destinatari de la prestació supramunicipal de serveis que
aquesta ajuntament va percebre del Departament de Governació de la Generalitat,
exercici 2008, serà el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Transferir al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la quantitat de 7.586,26 € pel
concepte abans referit, exercici 2008.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de juliol de 2010. L’alcalde.”
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI,
ANY 2011.Pren la paraula el sr. alcalde per informar que la proposta, com cada any, era
determinar les festes locals el dia de Dilluns de Pasqua de Pentecosta i el dia 8 de
setembre però que s’ha vist que el dilluns de Pentecosta és una de les festes que
figuren al calendari oficial de la Generalitat pel que cal cercar-ne una altre. Digué que
s’havia pensat en el dia 9 de setembre així es disposaria d’un cap de setmana llarg per
a la Festa Major però que l’equip de govern està obert a altres propostes que es
puguin presentar.
Comenta el sr. Domènech que no li sembla massa adient fixar com festa local dos dies
consecutius i que potser s’hauria d’estudiar millor la qüestió.
Com sigui que el termini per fer la proposta al Departament de Treball de la Generalitat
acaba el 30 de setembre, el sr. alcalde deixà el tema sobre la taula fins a la propera
sessió plenària per així disposar de temps per, entre tots, estudiar millor la qüestió.

6.- COMENTAR L’ACORD/CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE
TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA.Pren la paraula el sr. alcalde dient que en principi, en aquesta sessió plenària s’havia
de proposar l’aprovació de l’acord/conveni regulador de les condicions de treball del
personal de l’ajuntament tal i com s’havia signat per la Mesa negociadora formada per
l’empresa i els delegats i representants dels treballadors. Afegí que s’havia passat el
document a informe de secretaria, emetent la secretària general de la corporació
informe desfavorable per entendre que hi ha alguns articles al mateix que vulneren les
disposicions en matèria de funció pública i s’envaeixen competències exclusives de
l’Estat. Dóna lectura al dit informe i apunta que el que cal fer es reunir novament la
Mesa de negociació per estudiar novament les qüestions que no s’ajusten a la legalitat
per tal que el document, en una sessió posterior, pugui ser aprovat pel ple.
Continuà dient que l’equip de govern té la voluntat, pel que fa al temes que afecten al
col·lectiu de la Policia Local, de reestudiar-los de manera que es busqui una solució
que no comporti pèrdua econòmica pel col·lectiu, volent manifestar també que la nova
manera de regular el règim retributiu de la Policia Local no comportava cap increment
de despesa per l’ajuntament respecte l’any anterior, ja que aquest complement de
turnicitat es proposava que es percebés cada mes però en quantia inferior a la de l’any
passat. Que era un acord social.
Intervé el sr. Domènech dient que, a la vista de l’informe de secretaria, comparteix
amb el sr. alcalde que el que cal fer es reunir novament la Mesa negociadora per tal
d’estudiar els apartats que no s’ajusten a la normativa de manera que el conveni en la
seva totalitat sigui legal. Demanà tant a l’equip de govern com als representants dels
treballadors que facin un exercici de responsabilitat davant la situació de crisi
econòmica general que es viu i que també afecta a l’ajuntament de la Jonquera que

veu com els ingressos no entren en la mesura d’anys anteriors i al problema
estructural que digué té l’ajuntament en que els sous i despeses de seguretat social
del personal suposen més del 50% de la despesa total.
Intervé el sr. Botana dient que si tot és igual que abans com es que la secretària no va
dir res l’any passat, per exemple. Li respon el sr. alcalde que el conveni es negocia
cada quatre anys. Apunta la secretària que no recorda si fa quatre anys va informar
ella el conveni, que s’hauria de mirar, afegint que l’informe no es preceptiu. Que feia
anys que comentava al sr. alcalde que els dies addicionals de vacances de què gaudia
la Policia Local no s’ajustava a dret, manifestant aquest que la situació es corregiria en
el proper conveni. Es pregunta el sr. Botana com és que primer es negocia i després
informa la secretària. Li respon el sr. alcalde que aquest és el procediment. Apunta
finalment el sr. Botana que no entén perquè s’ha portat el tema a ple si la qüestió no
està per aprovar. Li respon el sr. alcalde que per informar de com estan les coses i de
quina és la postura que ha adoptat l’equip de govern a la vista de l’informe de
secretaria.
Pregunta el sr. Botana quines conseqüències tindria si s’aprovés el conveni tal i com
s’ha negociat. Li respon la secretària que podria ser recorregut pels regidors que
l’haguessin votat en contra, per l’Administració de la Generalitat i l’Administració de
l’Estat així com per qualsevol funcionari o treballador de l’ajuntament. Però que si
ningú el recorre, no tindria cap efecte.

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

8.- PRECS I PREGUNTES
8.1 Demana el sr. Botana si aquesta retallada d’obres a Catalunya que ha determinat
el Ministeri de Foment afecta a l’obra de la N-II a la Jonquera. Li respon el sr. alcalde
que no, que aquesta obra no està dins les afectades per la retallada del Ministeri de
Foment.

I sense més preguntes ni precs a formular, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les
21’20 hores, de tot el que com a secretària en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

