ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 26
D’AGOST DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-sis d’agost 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 Ricart Garayoa.- sr. Ramon
Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.
HAN EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr. Jaume Domènech Domènech.- sr. Sergi Aznar
Marin.- sr. 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 repartides copies de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de
juliol, i sense cap esmena presentada, aquesta fou aprovada per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT AL PLA COMARCAL DE
PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT APROVAT PEL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ 2008-2011.
Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ La necessitat de desenvolupar polítiques a favor de la igualtat entre homes i dones
és un objectiu assumit per les Nacions Unides des de la dècada dels anys setanta.
Han estat vàries les conferències internacionals dedicades a la igualtat de gènere que
han comportat l’aprovació de programes i estratègies dirigides a aconseguir modificar
les condicions socials estructurals en els que es basa la desigualtat de gènere.
En aquest sentit, el Govern Català ha desenvolupat també al llarg dels anys polítiques
per a incorporar aquesta perspectiva de gènere als diferents àmbits de la pròpia
organització i la societat, a través de diferents plans.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va comptat entre els anys 2005 i 2007 amb un
Pla Comarcal de Promoció de les Polítiques d’Igualtat. El resultat de l’avaluació del
mateix, efectuada a través d’un procés participatiu innovador, ha estat la base per
l’elaboració del nou pla d’igualtat aprovat pel CCAE pel període 2008-2011.
Aquest nou Pla d’Igualtat està pensat perquè la major part dels municipis de la
comarca de l’Alt Empordà s’hi puguin adherir i adaptar les seves estructures a les
accions que allà es proposen, amb una política d’igualtat pròpia i amb el suport del
Consell Comarcal.
Vist el que s’ha exposat i estudiat el referit Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà 2008-2011 per part de la Regidoria de Benestar Social d’aquest ajuntament,
aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
Primer.- L’adhesió de l’ajuntament de la Jonquera al Pla d’Igualtat redactat pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 2008-2011, el qual està emmarcat dins el “V Pla
d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007)”, a
nivell d’objectius i marc conceptual.
Segon.- Determinar les accions i polítiques específiques a incorporar a cada àrea o
servei de l’ajuntament per tal d’aconseguir els objectius que es proposen al Pla
d’Igualtat.
Tercer.- Notificar els acord anteriors al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 24 d’agost de 2010.”
Intervé la regidora de benestar social, sra. Martínez, per comentar la proposta
apuntant que, amb l’adhesió al pla d’igualtat comarcal, l’ajuntament de la Jonquera
comptarà amb l’assessorament dels tècnics comarcals a l’hora de determinar les
accions pròpies encaminades a tirar endavant polítiques d’igualtat; aquestes es
coordinaran amb les del CCAE i l’ajuntament es beneficiarà de l’oferta formativa que al
respecte té a punt d’endegar el Consell Comarcal.
Pregunta el sr. Boix què vol dir quan parla de formació del personal. Li respon la sra.
Martínez dient que el personal municipal assistirà a unes sessions formatives en les
que se’l formarà sobre polítiques d’igualtat per tal que cadascú, des de la seva àrea,
les posi en pràctica i s’avanci en aquest sentit. Es referí, per exemple, al vocabulari
amb reminiscències masclistes que encara es fa servir en tots els àmbits i també en el
llenguatge administratiu. Digué que, tot això, s’ha d’anar canviant. Afegí també que
se’ls hi donaran pautes d’actuació davant situacions de discriminació, etc.
Apunta el sr. Ricart que aquest pla és una mica ambigu i que creu que s’han de
concretar quines accions es portaran a terme. Senyalà que més que un pla d’actuació
el que ha elaborat el CCAE és un estudi sobre la situació actual. Que li cal més
concreció per ser operatiu.
Pregunta la sra. Collell qui assistirà als cursos a què s’ha referit la sra. Martrínez. Li
respon aquesta que els caps d’àrea, però que estan oberts també al personal polític.
Afegí que es realitzaran ja el proper mes. Digué que s’elaborarà un pla d’actuació propi
per a la Jonquera, pel que es convocaran les entitats locals i s’obrirà un procés de
participació ciutadana.

Apunta el sr. alcalde que creu que l’administració és un dels àmbits en el què hi ha
menys discriminació de gènere, però que s’ha d’estar amatent en aquesta qüestió.
Acabà dient que la Generalitat cada vegada més demana als ajuntament actuacions
concretes encaminades a tirar endavant polítiques d’igualtat.
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: 3, dels regidors srs. Ricart, Boix i Collell,d el grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria simple.

3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL MUSEU
MEMORIAL DE L’EXILI DE LA JONQUERA APROVADA PEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ EN SESSIÓ CELEBRADA EL 14 DE JULIOL DE 2010.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Vist l’escrit rebut del Consorci del museu Memorial de l’Exili, del qual aquest
ajuntament en forma part, de data 23 de juliol (RE núm. 2536), en el que s’informa que
el Consell d’Administració del consorci ha aprovat en data 14 de juliol una modificació
dels Estatuts que el regulen.
Atès que el procediment de modificació dels Estatuts requereix que una vegada
aprovada aquesta, la mateixa sigui ratificada per tots els ens consorciats.
Atès que la competència per a l’aprovació i modificació dels Estatuts dels ens en els
que aquest ajuntament hi participa recau en el ple municipal.
Estudiats els mateixos i trobats conformes, aquesta alcaldia té a bé proposar a
l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del consorci del Museu Memorial de
l’Exili de la Jonquera aprovada pel consell d’administració en sessió celebrada el
passat 14 de juliol.
Segon.- Notificar l’acord anterior al consorci del Museu memorial de l’Exili.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 27 de juliol de 2010.”
Comenta el sr. alcalde, tal i com ja es va fer a la sessió de la comissió informativa
prèvia a la present sessió, els articles modificats i el perquè d’aquestes modificacions;
la gestió per part del consorci del MUME del que serà l’Espai Walter Benjamin de la
Memòria de Portbou i la conseqüent incorporació de l’ajuntament de Portbou com ens
consorciat i el canvi del règim laboral del director del museu.

Demana la paraula el sr. Ricart per apuntar que, com sigui que tot el personal del
museu és interí, seria convenient que el procés selectiu que s’ha d’obrir per tal de
cobrir les places en propietat es faci simultàniament, és a dir, que es convoquin els
concurs-opoció de totes les places alhora. Li respon el sr. alcalde que es farà així, que
ja s’ha previst fer-ho d’aquesta manera.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI PER L’ANY 2011.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Vista l’Ordre de Festes Laborals per l’any 2011 publicada al DOGC núm.5639, de 31
de maig per la que s’estableix el calendari de festes laborals a Catalunya.
Vist el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol pel qual els
ajuntaments han de proposar dues festes de caràcter local que no han d’escaure’s en
diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre abans
esmentada.
Vist que el dilluns de Pentecosta, data que tradicionalment era fixada com a festa
local, és una de les festes determinades per la Generalitat per l’any 2011, per la
present aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :
Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat com a festes locals del
municipi de la Jonquera, per l’any 2011, les següents:
Els dies 8 i 9 de setembre.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 26 de juliol de 2010.”
Comenta el sr. Ricart que creu que la fixació de dos dies consecutius no ha de servir
de precedent en un futur. Que aquest any s’ha determinat així ateses les especials
circumstàncies que concorren a l’any 2011.
Li respon el sr. alcalde que efectivament això s’ha fet així perquè l’any 2011 el dia del
dilluns de Pentecosta, que és la segona de les festes locals de la Jonquera, és una de
les festes que ha triat la Generalitat i això ha obligat a l’ajuntament a cercar-ne una
altra. Digué que totes les que s’han anat pensat que poguessin tenir algun sentit o
significat eren festa com per exemple Sant Josep, Sant Jordi (que l’any que ve cau en
dissabte de Pasqua), etc.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓD ELS FITXERS AUTOMATITZATS QUE
CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE TÉ APROVATS AQUEST
AJUNTAMENT, PUBLICACIÓ I INSCRIPCIÓ DELS MATEIXOS A L’AGÈNCIA
CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 d’agost de 2005 va aprovar
la creació dels fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal de l’ajuntament de
la Jonquera. Els dits fitxers foren exposats al públic però no s’efectuà la inscripció dels
mateixos a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Per tal de finalitzar l’expedient iniciat a l’any 2005 i procedir a la inscripció dels fitxers
esmentats, i degut al temps transcorregut, s’ha estudiat novament el mateix i s’ha
observat la necessitat de modificar alguns dels fitxers i crear-ne d’altres.
Vist el que s’ha exposat i el que es determina a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal i altre normativa
complementària en referència a la creació, modificació i supressió de fitxers de les
administracions públiques i on es detalla la informació mínima que haurà de contenir la
disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als
ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves
dades personals que la mateixa llei preveu.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal
de l’ajuntament de la Jonquera que consten i es detallen a l’annex 1 que figura a
l’expedient i que son els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gestió i controls policials
Comptabilitat
Padró municipal d’habitants
Cadastre
Expedients del personal municipal
Registre Civil
Centre Cultural
Beques i ajuts socials
Control d’expedients
Agenda
Cens de gossos i altres animals domèstics
Mercats
Registre d’entrada i sortida
Llar d’infants
Gestió d’ingressos
Registre municipal de parelles de fet
Registre d’interessos de càrrecs electes
Cementiri

en el benentès que els dits fitxers substitueixen els aprovats en Junta de Govern el dia
28 d’agost de 2005.
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació dels fitxers mitjançant publicació íntegra
al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació de l’annex 1 referit, per un termini de
trenta dies hàbils per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes.
Tercer.- Procedir a la inscripció en el Registre general de protecció de dades
depenent de l’Agència Catalana de Protecció de Dades la creació dels fitxers
relacionats al punt primer del present acord.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 24 d’agost de 2010. L’alcalde.”
El sr. alcalde passa la paraula a la secretària que subscriu la qual comenta la proposta
tot indicant que els treballs iniciats l’any 2005, encaminats a donar compliment a la Llei
de Protecció de Dades personals, s’han emprès de nou, una vegada elaborada
l’auditoria a què obliga la normativa citada. Digué que, en el seu moment, ja s’havien
aprovat la relació de fitxers automatitzats de l’ajuntament que contenen dades de
caràcter personal, però que ara s’han modificat aquests ja que s’ha observat que
alguns no tenien sentit o que podien formar part integrant d’altres. Digué que ara
caldrà fer la publicació corresponent al BOP i procedir a la inscripció al Registre
General de Protecció de Dades, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
Comenta el sr. alcalde que té una proposta a formular per via d’urgència. Digué que es
tracta de proposar l’adhesió d’aquest ajuntament al manifest de la Federació
d’Empresaris Eix Empordà i de l’Associació de Marxants de les comarques
gironines en el que exigeixen a les administracions que facin complir la normativa
davant el fenomen del “Top manta”.
Declarada la urgència per unanimitat dels assistents i, una vegada llegit el manifest
esmentat, el sr. alcalde proposà als assistents l’adopció del següent acord:
“El ple de l’ajuntament de la Jonquera s’adhereix al manifest de Federació
d’Empresaris Eix Empordà i de l’Associació de Marxants de les comarques gironines i
manifesta que l’ajuntament de la Jonquera, des de fa més de 4 any, actua
contundentment contra la venda ambulant en col·laboració amb els Mossos
d’Esquadra i les forces i cossos de seguretat de l’Estat establerts a la Jonquera, així
com amb la Gendarmerie francesa i el Cos de Policia Nacional de França.
Manifestem que aquest és un problema global i que ha de ser tractat coma tal per
l’administració de l’Estat i la de la Generalitat de Catalunya. Cal controlar l’origen dels
productes falsificats i que utilitzen els venedors ambulants, que majoritàriament
procedeixen de tercers països i que arriben impunement als nostres ports i aeroports.

Demanem l’augment de presència policial i especialment del Cos dels Mossos
d’Esquadra, com s’ha aconseguit en altres municipis, que col·labori amb la Policia
Local en les tasques de persecució de la venda ambulant al nostre municipi.
Demanem que s’apliquin les mesures corresponents en matèria d’estrangeria a les
persones que incompleixin les ordenances municipals.
La Jonquera, 26 d’agost de 2010.”
Comenta el sr. alcalde la trucada que recentment ha rebut del Conseller sr. Joan
Saura per comunicar-li que properament el convocarà, junt amb l’alcaldessa de Roses,
per parlar de la problemàtica de la venda ambulant. Digué que aquesta trucada té
l’origen en la queixa que els dos ajuntaments varen formular davant el fet que la
conselleria tractés el tema només amb els ajuntaments que han autoritzat el “top
manta” als seus municipis.
S’entra en un debat sobre com i de quina manera s’hauria d’actuar en aquesta qüestió.
Sense intervencions sol·licitades, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

7.- PRECS I PREGUNTES
7.1 Demana la paraula el sr. Ricart per formular, més que un prec, un suggeriment.
Digué que al carrer Alzines direcció plaça de la Muralla hi ha un tram en què els cotxes
circulen pel que, en realitat, és la vorera. Comentà que la vorera està al mateix nivell
del carrer, pel que els cotxes que s’aparquen allà, quan se’n van, circulen per la
mateixa vorera. Això fa que arriben a la cantonada per la vorera, algun dia
s’emportaran per endavant algun vianant. Li respon el sr. alcalde que té raó. Que és
cert que això succeeix, però els veïns no volen piquetes, pel que s’haurà de cercar
alguna altra solució, com per exemple, jardineres.
Aprofita el sr. alcalde per posar en coneixement dels regidors en quin moment es troba
l’expedient de l’obra d’urbanització del carrer de les Alzines. Informà que s’ha admès
en part el recurs presentat per l’empresa adjudicatària, en el sentit de considerar que
l’obra ja s’ha finalitzat, pel que no procedeix la resolució del contracte, però que
l’execució presenta moltes deficiències, pel que es requerirà, previ informe tècnic,
l’arranjament de les mateix abans de rebre les obres.
Sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21:05 hores, de tot
el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

