ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 30
DE SETEMBRE DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a trenta de setembre 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. 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 26
d’agost, i sense cap esmena presentada, aquesta fou aprovada per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE
REGULADORA DEL RÈGIM D’INTERVENCIÓ
ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I OBRES.-

L’ORDENANÇA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA DE LES

Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“En data 18 de maig de 2007 va entrar en vigor l’Ordenança Municipal d’Obertura

d’Establiments i Control d’Activitats amb incidència ambiental, que havia estat
aprovada definitivament pel Ple Municipal en sessió del dia 26 d’abril de 2007. Aquesta
ordenança responia a la necessitat d’harmonitzar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental, i els seus reglaments de
desenvolupament, amb l’anterior Ordenança tipus d’obertura d’establiments i control
de les activitats classificades, la qual van ser aprovada el 27 de gener de 2000.
En data 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, que substitueix l’esmentada Llei 3/1998.
Això comporta haver d’aprovar una nova ordenança municipal que s’ajusti a la

classificació d’annexos i epígrafs d’activitats que aquella llei recull, a més d’altres
activitats afectades pe altra normativa sectorial, i les de baixa incidència ambiental i
innòcues que es troben subjectes únicament a regulació municipal.
Així mateix, la present ordenança pretén donar compliment a la Directiva de Serveis
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), la qual te per objectiu
eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis i
aprofundir en la simplificació administrativa.
D’altra banda, és finalitat d’aquesta ordenança integrar els diversos règims
d’intervenció administrativa previstos per la normativa sectorial vigent i en la legislació
urbanística. Amb aquesta integració es pretén donar compliment a allò que disposa
tant la Directiva 2006/123/CE, com la Ley 17/2009, com la DT 2a de la Llei 20/2009, en
ordre a facilitar el coneixement de tots els requisits i procediments que són aplicables a
les activitats econòmiques que es desenvolupen en establiment obert al públic o
similar, fent-los públics i accessibles, i facilitant que els promotors de les activitats i els
tècnics responsables de les mateixes acreditin el seu compliment mitjançant un
procediment únic i simultani.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local i 52.2 d) 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 es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança
administrativa de les activitats i instal·lacions.

municipal

del

règim

d’intervenció

Segon.- Trametre edicte al BOP de Girona, al DOGC, al diari el Punt, al tauler
d’anuncis de la corporació, i a la pàgina web municipal, exposant al públic el present
acord, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils es puguin formular reclamacions i
al·legacions.
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el text de l’ordenança si no es presenten
al·legacions ni reclamacions durant el termini d’exposició pública, en aplicació del que
preveu l’article 65.1 del ROAS.
Quart.- En el cas d’aprovació definitiva que s’esmenta en el punt anterior, es procedirà
a publicar en el BOP de Girona el text íntegre de l’ordenança definitivament aprovada i
insertar la corresponent referència al DOGC, en compliment d’allò que determinen els
articles 65 i següents dels ROAS.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que, tal i com es diu en el text de la proposta, la nova
ordenança es redacta per tal de donar compliment a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que ha entrat en vigor el
mes passat. Indica que una de les principals novetats de la Llei, i per tant de
l’ordenança, és la regulació que es fa del nou règim de comunicació prèvia de la gran
majoria de les activitats.

Demana si algun regidor vol fer algun comentari en relació a la proposta. Demana la
paraula el sr. Domènech dient que el seu grup no ha tingut temps suficient per estudiar
l’ordenança. Que es tracta d’una ordenança de més de 70 pàgines i amb tres dies no
han tingut temps suficient.
Apunta la secretària que l’esborrany de l’ordenança es va entregar a tots els regidor el
passat divendres a primera hora del matí, és a dir, fa gairebé una setmana.
Repeteix el sr. Domènech que no és temps suficient per estudiar-la i que aquesta tipus
de normativa l’equip d govern l’hauria de consensuar amb l’oposició, treballar-hi
conjuntament en la seva redacció.
Li contesta el sr. alcalde que es tracta d’una disposició marcadament tècnica, de gestió
administrativa, pel que l’han treballada els serveis jurídics i tècnics de l’ajuntament.
Respon el sr. Domènech que a ell li agrada estudiar-se bé les coses que se li sotmeten
a aprovació i, com sigui que no ho ha pogut fer, el seu grup s’abstindrà a la votació.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de
la mateixa el següent :
A favor:
7 vots
En contra:
cap
Abstencions: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL
SERVEI DE TAXI DE LA JONQUERA.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Antecedents.
El Reglament regulador del servei d’auto-taxi de la Jonquera actualment vigent al
municipi fou aprovat per la corporació l’any 1999, sense que fins a la data d’avui s’hagi
modificat el seu articulat.
Atès que durant el seu termini de vigència s’ha aprovat la normativa catalana
específica que regula el servei del taxi a Catalunya, mitjançant la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, del taxi, així com el Decret 188/2005, de 13 de setembre, del Consell del Taxi,
correspon ara procedir la redacció i aprovació d’un nou reglament que derogui
l’anteriorment vigent i s’adapti plenament a la normativa indicada aprovada per la
Generalitat de Catalunya.
Fonaments de dret.
Primer.- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Segon.- Articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, relatius al procediment a seguir per a l’aprovació d’ordenances i
reglaments.

Tercer.- Article 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
relatiu als òrgans competents per a l’aprovació.
Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del servei del taxi de la Jonquera.
Segon.- Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies hàbils mitjançant edicte
que es publicarà al BOP de Girona i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, als
efectes d’anàlisi i presentació de reclamacions. Un cop transcorregut el període indicat
sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats quedaran aprovats
definitivament.
Tercer.- Notificar els presents acords als titulars actuals de llicències de taxi de la
Jonquera i al Servei Territorial de Transports de Girona de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Publicar en el BOP de Girona els acords elevats a definitius així com el text
íntegra de les modificacions de l’ordenança municipal de circulació i inserir-ne una
referència al DOGC als efectes de la seva entrada en vigor.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
A l’igual que en el punt anterior, comenta el sr. alcalde que s’ha elaborat la nova
ordenança de regulació del servei del taxi ja que l’anterior no estava adaptada a la
normativa del sector actualment vigent.
Demana si algun regidor vol fer algun comentari. Comenta el sr. Domènech que
tampoc en aquest cas han disposat de temps suficient per estudiar-la, així que, tal i
com ha dit en el punt anterior, el seu grup s’abstindrà a la votació.
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 Botana, del grup municipal popular .
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD/CONVENI REGULADOR DE LES
CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE
LA JONQUERA (FUNCIONARIS I LABORALS).Es dóna lectura a la proposta que presenta
textualment diu així :

al ple l’alcaldia-presidència, la qual

PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“En data de 19 d’octubre de 2009 es va procedir a la presentació per part dels
representants sindicals dels treballadors laborals i dels funcionaris de l’Ajuntament de

La Jonquera, de la proposta d’acord/conveni regulador de les condicions de treball
dels empleats públics ( Funcionaris i laborals) pel període 2010-2013.
D’acord amb el que preveu el Real Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el previst a la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), es procedí a la
constitució de les meses de negociació.
En data 26 de juliol la secretària general de la corporació emet informe desfavorable a
l’aprovació de l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats
públics (Funcionaris i laborals) pel període 2010-2013, signat entre les dues parts
negociadores ja que alguns article vulneren la normativa bàsica de la funció pública i
s’envaeixen competències exclusives de l’Administració de l’Estat.
Rectificat el text de l’acord/conveni regulador esmentat i signat un nou text entre les
parts negociadores amb data 17 de setembre d’enguany.
Vist el que estableix els articles 31 i següents de l’EBEP i l’article 89 i següents del
Text refós de l’Estatut dels Treballadors.
Vist el que preveuen els articles 52.1 r) del Text Refós de la Llei municipal de
Catalunya i 21.1 s) de la Llei de Bases de Règim Local, per la present es proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats
públics (Funcionaris i laborals) pel període 2010-2013.
Segon.- Remetre còpia de document aprovat al Departament de Treball per tal que es
procedeixi al seu registre i a la seva publicació íntegra en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Comunicar els presents acords als Delegats de Personal municipals.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú.
La Jonquera, a 24 de setembre. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que s’han retocat els articles que havien estat objecte d’informe
desfavorable per part de la secretària de la corporació i els comenta, senyalant els
paràgrafs que s’han canviat i el nou redactat dels mateixos.
Pregunta si algun regidor té quelcom a dir en relació a la proposta.
Demana la paraula el sr. Domènech i comença dient que d’entrada vol expressar el
seu reconeixement al personal que treballa a l’ajuntament. Digué que si per una banda
és del tot lògic que es guanyin bé la vida i estiguin contents, també és cert que els
membres de l’ajuntament representen al poble de la Jonquera i han de vetllar pels
seus interessos. Digué que hi ha certes coses del conveni que el seu grup no hi està
d’acord, que potser són temes menors dins el total de coses que es regulen al conveni
però que no ho veuen bé. Cita a tall d’exemple que hi hagi un munt de permisos
retribuïts quan precisament per poder fer totes aquestes coses que es citen, la

Generalitat va donar als treballadors del sector públic nou dies per assumptes
personals, retribuïts i sense haver de justificar-los.
Comenta que s’apugen les ajudes familiars de l’ordre del 15% i troba que moltes de les
ajudes que el conveni diu especials no s’haurien de donar en temps de crisi. Digué que
per aquest tipus d’ajudes, en altres administracions, es disposa d’una bossa de diners i
aquests es distribueixen entre els empleats en funció dels seus ingressos, de les
càrregues familiars, etc. etc. Que no s’és més just perquè es tracti a tothom igual sinó
que per ser just, s’ha de tractar de manera diferent als desiguals. Digué que aquest
tipus d’ajuts s’haurien de congelar i distribuir-los de manera diferent.
Comenta a continuació la previsió que es fa de la jubilació parcial. Digué que això
també es podria haver estalviat ja que en temps de crisi no es pot incentivar les
jubilacions parcials.
Entra seguidament en la regulació específica que es fa de les condicions de treball,
etc., del col·lectiu de la Policia Local. Comenta que hi ha un seguit de coses que no es
veuen bé, com per exemple que per canviar els horaris o els torns de serveis s’hagi de
consensuar amb la Policia Local. Digué que és sorprenent que això hagi estat acceptat
per l’alcalde i el regidor de govern local. Comenta seguidament que tampoc entén que
es digui que els serveis nocturns tinguin la consideració de serveis extraordinaris i que
les retribucions dels agents que segueixin el curs obligatori de formació a l’Escola de
Policia sigui igual a la dels agents de servei. Demana a la secretària si això és legal.
Comenta aquesta que quan es tracti d’aplicar el conveni, si s’observa algun article que
vulnera alguna disposició legal, s’aplicarà, per qüestions de jerarquia normativa, la
disposició legal. En el cas que ens ocupa, digué que hi ha un Decret de la Generalitat
que regula aquesta qüestió, per tant, aquest serà el que s’aplicarà. Ara bé, digué que
si el conveni es refereix a alguna gratificació de les que atorga l’alcaldia, si l’alcalde la
vol atorgar també als agents que estan a l’escola, doncs és ell qui té la competència
per fer-ho.
Continua amb la paraula el sr. Domènech per comentar la compensació que es recull
al conveni pels diumenges i festius treballats. Digué que tornem a estar com abans,
que “de facto” es tindran quinze dies més de vacances i que creu que, si bé la Policia
Local ha d’estar retribuïda de manera correcta com altres policies de municipis
similars, no s’ha de fer d’aquesta manera. Indicà que el cost total que suposa pagar
mitja mensualitat més a cada agent com a compensació econòmica per treballar
diumenges i festius és l’equivalent al cost d’una altra persona, això no ho entén.
Continuant amb el conveni, feu referència al que deia en Josep Pla “això quan costa?,
i qui ho paga ?”. Preguntà si s’havia fet un estudi econòmic del cost que suposaran
aquestes noves ajudes, gratificacions, compensacions, etc. Sobre qui ho paga,
evidentment, l’ajuntament, digué. Acabà dient que en època d’una crisi com l’actual, en
la que els ajuntaments veuen com es redueixen els seus ingressos de manera
important, aquest ajuntament va carregant les despeses. I en un ajuntament en que les
despeses del capítol I – de personal – sobrepassen el 50% dels ingressos ordinaris,
aquesta despesa tan gran fa que quedin menys diners per la resta de serveis públics.
Pren la paraula el sr. alcalde per respondre al sr. Domènech dient que aquest és el
discurs que pertoca fer al cap de l’oposició, però senyala que és més un discurs d’un
partit de dretes que d’un d’esquerres com és el partit del sr. Domènech. Entrà a
contestar algun del punts a que s’ha referit el sr. Domènech, puntualitzant però que
moltes de les coses a les que ha fet referència són drets adquirits pel personal en virtut
de convenis anteriors i que difícilment es poden treure.
Pel que fa als ajuts familiars, digué que els increments que han experimentat es
corresponen amb l’IPC acumulat dels 4 anys de vigència del conveni anterior. Els ajuts

especials, digué, son els drets adquirits a que es referia anteriorment; i pel que fa a la
jubilació parcial, digué que és un dret que tenen totes les empreses.
Pel que fa als horaris de la Policia Local apuntà que s’havia deixat el mateix contingut i
redactat que el conveni anterior, i que la regulació dels torns de 12 hores es farà igual
que com ara, per Decret d’Alcaldia. Acabà dient que la plantilla és la que és, i es fa el
que es pot. Afegí que la Jonquera és un municipi especial i que no rep de l’Estat els
ingressos que li pertocaria per la problemàtica específica que té. Que caldria més
agents de Policia però que això, amb el pressupost que té l’ajuntament, no pot ser.
Li respon el sr. Domènech que és l’alcalde el que sempre entra en qüestions
polítiques, que ell no ha parlat de dretes ni d’esquerres i creu que això res té a veure
amb el sentit del que ha dit: estalviar i optimitzar els recursos de l’ajuntament.
Demana la paraula el sr. Botana per dir que troba molt desmesurat que el cost total del
personal superi el 50% dels recursos ordinaris del pressupost, com ha dit el sr.
Domènech.
L’interromp el sr. alcalde per dir que això no creu que sigui així, que segons les seves
dades el percentatge és de l’ordre del 45 % i no entre el 50 o 60% com ha dit el sr.
Domènech i que, si no hi ha inconvenient, s’absenta un moment de la sessió i va a
buscar la documentació del pressupost que té al seu despatx. S’absentà uns moment
el sr. alcalde i, una vegada reincorporat a la sessió, informa que el percentatge de la
despesa de personal sobre els ingressos ordinaris, a any 2009, fou del 45%.
Reprèn la intervenció el sr. Botana dient que l’ajuntament deu ser la primera empresa
del municipi pel que fa al nombre de treballadors. Li contesta el sr. alcalde que no, que
n’hi ha d’altres amb un nombre major de treballadors.
Li pregunta el sr. Botana en quan s’ha incrementat la plantilla de l’ajuntament des de
que ell és alcalde. Aquest li respon que ara no ho sap però que ha estat la necessària
atès el major nombre de serveis que dóna ara l’ajuntament. Contesta el sr. Botana que
darrera cada nova plaça hi ha una vida i una família i es demana què passarà quan no
es pugui aguantar aquest volum de despesa i tant de personal.
Intervé el sr. Domènech dient que ell en cap moment s’ha referit a disminuir res sinó a
optimitzar els recursos. Apunta el sr. Botana que tampoc ell veu que el poble hagi
canviat tant que justifiqui aquest increment de personal. En relació al tema de la Policia
Local, acaba la seva intervenció dient que ell, tal i com ja ha fet en anteriors ocasions,
veu que hi ha una mala distribució dels efectius de la Policia Local. Digué que amb 14
persones és impossible fer un servei correcte durant les 24 hores del dia i durant els
365 dies de l’any. Que això no pot ser de cap manera i que el que s’hauria de fer és no
acceptar que els agents municipal assumeixin tasques del Mossos d’Esquadra i que
l’alcalde no ho hauria de permetre. Que la policia autonòmica faci la seva feina i la
policia local, la seva. Acabà dient que ell no vol conflictes i que per això s’abstindrà en
aquest punt de l’ordre del dia.
Intervé el sr. alcalde fent un repàs dels diferents serveis i àrees municipals i es dirigeix
al sr. Domènech i al sr. Botana preguntant quin d’aquests serveis son innecessaris
perquè si es redueix despesa de personal implica la reducció del serveis. Digué que el
poble de la Jonquera demanda llar d’infants, biblioteca, policia local, serveis culturals,
esportius, etc., etc, i això vol dir personal i diners per mantenir-ho. Acaba referint-se
novament al servei nocturn que fa la Policia Local per dir que és un servei rendible ja
que el que s’ingressa pel cobrament de les sancions que s’imposen a resultes dels
controls d’alcoholèmia és superior al cost que suposa els complements que es paguen
als agents pels serveis continuats de 12 hores.
Recorda el sr. Domènech que ell en cap moment s’ha referit a reduir serveis o
personal sinó estudiar com s’ha de fer perquè el seu rendiment sigui l’òptim.

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 srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal d’ERC i
Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’ACORD DE RECLAMACIÓ DE QUANTITAT A ARGON
INFORMÀTICA, SL EN CONCEPTE DE PENALITZACIONS PER DEMORA EN EL
TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL MUSEU
MEMORIAL DE L’EXILI I DEL NOU AJUNTAMENT.Es dóna lectura a la primera de les dues propostes que presenta al ple l’alcaldiapresidència, una per cadascun dels contractes d’obra referits, la qual textualment diu
així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:
“Per acord del Ple Municipal del dia 15 de juny de 2005 es va adjudicar el contracte
d’obra de construcció del Museu de l’Exili de la Jonquera a l’entitat Argón Informàtica
SA.
D’acord amb la proposta formulada per l’adjudicatària, el termini d’execució es fixà en
14 mesos comptats a partir de la data del replanteig, el qual es va portar a terme el dia
8 d’agost de 2005.
Per acord del Ple Municipal del dia 31 de maig de 2006 es va procedir a aprovar la
modificació del projecte construcció del Museu de l’Exili, fixant-se un preu final de
2.397.658,34 € i un termini d’execució de 16 mesos. En execució del previst al
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) es va concedir a l’empresa
adjudicatària un termini d’audiència de 10 dies per què manifestés al respecte, sense
que per part de la mateixa es formulés cap tipus d’al·legació en relació al nou preu del
projecte.
Per acord del Ple Municipal del dia 31 d’agost de 2006 es va procedir a aprovar la
modificació del contracte d’obres subscrit fixant-se un nou termini d’execució de 20
mesos, fins el dia 15 de març de 2007. En execució del previst a la normativa de
contractes de les administracions públiques es va concedir a l’empresa adjudicatària
un termini d’audiència de 10 dies per què manifestés al respecte, sense que per part
de la mateixa es formulés cap tipus d’al·legació en relació al nou preu del contracte
subscrit.
En data 5 de desembre de 2007, es va procedir a la signatura de l’Acta de Recepció
de les obres de construcció del Museu de l’Exili de la Jonquera. Això suposà una
demora en l’execució de la totalitat de l’obra de 264 dies.
La Llei de Contractes de les Administracions Públiques estableix en l’article 95 la
possibilitat d’imposar al contractista penalitzacions diàries a raó de 0,12 € per cada

601,01 € del preu del contracte per la demora en l’execució de les obres adjudicades.
El preu final del contracte és de 2.711.934,00 €.
Atès que la demora en l’execució es íntegrament imputable al contractista i no essent
precisa la intimació del mateix, aquest ajuntament de la Jonquera està facultat per a la
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,12 € per cada 601,01 € del preu
del contracte.
Vist el que estableixen els articles 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques i 22.2 n) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, aplicables al
present supòsit d’acord preveu la Disposició Transitòria Primera de la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic.
Per tot això per la present es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Incoar procediment per a la imposició de penalitzacions a la mercantil Argón
Informàtica SA per l’incompliment del termini màxim per a l’execució de les obres de
construcció del Museu de l’Exili de la Jonquera fixat en 20 mesos, proposant a
l’empara del previst en l’article 95 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en
base al preu final del contracte que és de 2.711.934,00 €., imposar una penalització
total de 142.949,50 €. Tot això en atenció al criteri de penalitzacions diàries en la
proporció de 0,12 € per cada 601,01 € del preu del contracte.
Segon.- Concedir un tràmit d’audiència a la mercantil Argón Informàtica SA, per tal
que en el termini de deu dies naturals a comptar des del següent a la notificació de la
present, pugui formular per escrit les al·legacions que estimi pertinents en la seva
defensa.
Tercer.- Notificar els presents acords a la mercantil interessada i als serveis de
Recaptació i Tresoreria Municipals.
No obstant això, el Ple Municipal decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta la proposta el sr. alcalde dient que ja se’n parlà àmpliament a la sessió de la
comissió informativa, senyalant que la llei de contractes i els plecs que regiren els
concursos convocats per a l’adjudicació de les obres preveien el pagament d’aquestes
penalitzacions.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el sr. alcalde posà la proposta a
votació essent aquesta aprovada per unanimitat.
Seguidament, es donà lectura a la segona de les propostes referides, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Per acord del Ple Municipal del dia 23 de febrer de 2006 es va adjudicar el contracte
d’obra de rehabilitació de l’hostal de la plaça per ajuntament a l’entitat Argón
Informàtica SA. El contracte administratiu es va signar el 28 de març de 2006.
Per acord del Ple Municipal del dia 28 de febrer de 2008 es va procedir a aprovar la
modificació del projecte de rehabilitació de l’hostal de la plaça com a nou ajuntament,
fixant-se un preu final de 1.652.914,87 €. En execució del previst al Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) es va concedir a l’empresa adjudicatària un
termini d’audiència de 10 dies per què manifestés al respecte, sense que per part de la
mateixa es formulés cap tipus d’al·legació en relació al nou preu del projecte Dit acord
fou elevat a definitiu en virtut d’acord del Ple Municipal del dia 29 de maig de 2008,
sense que el mateix fou objecte d’impugnació per part d’Argón Informàtica SA.
Per acord del Ple Municipal del dia 28 de febrer de 2008 es va procedir a aprovar la
modificació del contracte d’obres subscrit el dia 28 de març de 2006, fixant-se un preu
de contracte de 1.570.269,04 € (IVA inclòs). En execució del previst a la normativa de
contractes de les administracions públiques es va concedir a l’empresa adjudicatària
un termini d’audiència de 10 dies per què manifestés al respecte, sense que per part
de la mateixa es formulés cap tipus d’al·legació en relació al nou preu del contracte
subscrit.
El termini d’execució del contracte era de 14 mesos tal i com recull la clàusula tercera
del contracte signat amb la mercantil el dia 28 de març de 2006, procedint-se a la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obres el dia 31 de maig de
2006. En aplicació de la mencionada clàusula la data de finalització de les obres era el
dia 30 de setembre de 2007.
En data 30 d’abril de 2008, es va procedir a la signatura de l’Acta de Recepció de les
obres de rehabilitació de l’Hostal de la Plaça per a Ajuntament. Això suposa una
demora en l’execució de la totalitat de l’obra de 213 dies.
D’acord amb el llibre d’obra redactat a l’efecte, cal descomptar els 158 dies en que
l’obra va estar aturada per decisió de la direcció facultativa de les obres. Per tant la
demora en l’execució de les obres finalment és de 55 dies.
La Llei de Contractes de les Administracions Públiques estableix en l’article 95 la
possibilitat d’imposar al contractista penalitzacions diàries a raó de 0,12 € per cada
601,01 € del preu del contracte per la demora en l’execució de les obres adjudicades.
El preu final del contracte és de 1.570.269,04 €.
Atès que la demora en l’execució es íntegrament imputable al contractista i no essent
precisa la intimació del mateix, aquest ajuntament de la Jonquera està facultat per a la
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,12 € per cada 601,01 € del preu
del contracte.
Vist el que estableixen els articles 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques i 22.2 n) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, aplicables al
present supòsit d’acord preveu la Disposició Transitòria Primera de la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic.
Per tot això per la present es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Incoar procediment per a la imposició de penalitzacions a la mercantil Argón
Informática SA per l’incompliment del termini màxim per a l’execució de les obres de
rehabilitació de l’Hostal de la Plaça per a Ajuntament fixat en 14 mesos, proposant a
l’empara del previst en l’article 95 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en
base al preu final del contracte que és de 1.570.269,04 €., imposar una penalització
total de 17.416,17 €. Tot això en atenció al criteri de penalitzacions diàries en la
proporció de 0,12 € per cada 601,01 € del preu del contracte.
Segon.- Concedir un tràmit d’audiència a la mercantil Argón Informática SA, per tal
que en el termini de deu dies naturals a comptar des del següent a la notificació de la
present, pugui formular per escrit les al·legacions que estimi pertinents en la seva
defensa.
Tercer.- Notificar els presents acords a la mercantil interessada i als serveis de
Recaptació i Tresoreria Municipals.
No obstant això, el Ple Municipal decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Sense cap intervenció sol·licitada, el sr. alcalde posà a votació la segona proposta
referida a l’obra de l’Hostal de la Plaça com a nou ajuntament, la qual fou aprovada per
unanimitat.

6.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA VENDA
DIRECTA DE LA PARCEL·LA SOBRANT (ANTIC VIAL) DEL PLA PARCIAL “LES
OLIVERES”, PROPIETAT D’AQUEST AJUNTAMENT.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Per part de l’Ajuntament de la Jonquera s’ha aprovat amb caràcter definitiu per acord

del Ple Municipal del dia 29 d’abril de 2010, la modificació puntual núm. 3 del Pla
Parcial Les Oliveres.
En virtut de dita modificació, s’ha procedit a la desafectació d’un vial de titularitat
municipal que correspon al carrer País Valencià. Dit carrer te una superfície de 2.405
m2 i uneix exclusivament dos carrers del sector. Així mateix, les tres úniques parcel·les
que hi tenen front són de cantonada, i totes tres tenen front i accés com a mínim a un
altre carrer. La parcel·la mínima en el sector on resta inclosa aquesta nova parcel·la
que serà objecte de segregació és de 4.000 m2.
D’acord amb el que preveu 12 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, el vial
desafectat de 2.405 m2 te la consideració de parcel·la sobrera, havent obtingut dita
qualificació jurídica de manera implícita amb l’aprovació de la Modificació Puntual núm.
3 del Pla Parcial de la Les Oliveres.

És voluntat d’aquesta corporació municipal tramitar l’expedient relatiu a l’alienació
directa de la parcel·la sobrera descrita anteriorment.
Consten a l’expedient el certificat de secretaria sobre el caràcter patrimonial del bé
municipal, la taxació pericial de la parcel·la i el seu caràcter de sobrera.
Amb caràcter previ a l’informe jurídic, d’informar-ne el Departament de Governació i
Administracions Públiques i de la posterior aprovació definitiva pel Ple Municipal, cal
donar audiència a l’interessat (únic propietari dels terrenys confrontants) i requerir-lo al
mateix temps perquè es manifesti sobre l’acceptació de la taxació practicada i el preu
de la parcel·la a satisfer a l’Ajuntament de la Jonquera.
Per tot això per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Tramitar l’expedient per alienar la parcel·la sobrera per venda directa al
propietari únic dels terrenys confrontants inclosos dins el Sector P13a Les Oliveres.
Segon.- Donar audiència a Euromercat Escudero SL i Abanescu SL, titulars
cadascuna per meitats de les parcel·les confrontants, com a interessades en
l’expedient d’alienació de parcel·la sobrera, perquè en un termini de deu dies hàbils
formulin davant aquest Ajuntament totes les al·legacions que li convinguin.
Tercer.- Requerir a Euromercat Escudero SL i Abanescu SL perquè, dins el termini
indicat a l’apartat anterior, manifestin a l’ajuntament l’acceptació de la taxació pericial
practicada pels serveis tècnics municipals i del preu a satisfer per part seva a
l’ajuntament en cas d’alienació de la parcel·la, coincidint amb el valor pericial assignat
a aquesta.
No obstant això, el Ple Municipal decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.“
Intervé el sr. alcalde per dir que ja es comentà àmpliament la qüestió a la sessió de la
comissió informativa, i els tràmits que comporta l’expedient. Feu referència a l’error
numèric detectat a l’informe-valoració de l’arquitecta, el qual ha estat degudament
corregit.
Sense que cap regidor demanés la paraula, el sr. alcalde posà la proposta a votació
essent el resultat de la mateixa el següent :
A favor:
7 vots
En contra:
cap
Abstencions: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

7.- RECTIFICACIÓ DE L’ERROR NUMÈRIC DETECTAT EN L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2, APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 29 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.“Detectat un error aritmètic en l’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de

crèdits núm. 2 al vigent pressupost municipal aprovat en sessió plenària de 29 de juny
d’enguany.
Vist l’informe emès per la interventora de la corporació, que consta a l’expedient.
Per la present tinc a bé proposar a l’ajuntament ple, l’adopció del següent acord:
Primer.- Esmenar l’error aritmètic detectat en l’acord plenari de 29 de juny d’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 al vigent pressupost municipal,
modificant la baixa del crèdit de la partida 9-61902 passant a ser de 54.689,99 € en
lloc dels figurats 39.987,99 a l’expedient. D’aquesta manera el total obtingut per baixes
de crèdit en diferents partides iguala l’increment de crèdit que s’imputa a altres
partides, i s’equilibra l’expedient.
Segon.- Publicar l’acord anterior al BOP.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 27 de setembre de 2010.”
El sr. alcalde passa la paraula a la secretària, la qual comenta l’error observat
consistent en que la suma total de la procedència de fons per a fer front al suplement
de crèdits no coincidia amb la quantitat total que es suplementava. Es detectà un error
de suma i ara procedeix corregir-lo.
Sense cap intervenció, 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 dels sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

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

9.- PRECS I PREGUNTES
9.1
Pregunta el sr. Domènech si l’ajuntament ha rebut resposta al recurs de
reposició que va presentar contra la delimitació de les Zones de Desenvolupament
Prioritari (ZDP) que va aprovar la Generalitat, en contra de la que havia suggerit el
Consell Comarcal, en representació de tota la comarca. Li respon el sr. alcalde que no,
que encara no s’ha resolt el recurs o, en tot cas, no s’ha rebut la notificació de la

resolució. Demanà el sr. Domènech que s’estigui a sobre del tema i s’estudiï la
possibilitat, davant d’una resolució desestimatòria, de plantejar un recurs contenciós
administratiu.
9.2
Pregunta el sr. Domènech qui paga l’enllumenat públic del polígon Mas Morató.
Li respon l’alcalde que, en teoria, la Junta de compensació ja que, com sap, les obres
d’urbanització encara no s’han entregat a l’ajuntament, però que ho mirarà. Es refereix
també el sr. Domènech a l’estat en que es troba l’asfalt dels vials del polígon Vilella.
Indica el sr. alcalde que ja s’ha comentat en altres ocasions que l’arranjament de la
vialitat té un cost que supera els 600.000 € que fa que sigui inassolible per
l’ajuntament si no es compta amb aportacions de les empreses que estan implantades
al sector. Digué que fa un temps es varen iniciar negociacions en aquest sentit i que la
majoria veia bé col·laborar en la despesa però no hi va haver unanimitat, pel que la
cosa va quedar aturada. Comentà també que, sembla ser que no es poden aplicar
contribucions especials a no ser que es faci una remodelació total dels serveis de la
urbanització.
9.3
Pregunta el sr. Domènech quan es solucionarà la il·luminació de la N-II.
Senyala que fa un any que varen atropellar a una noia per aquest motiu i encara estem
igual. Li contesta el sr. alcalde que la N-II es competència del Ministeri de Fomento.
Que encara avui ha intentat posar-s’hi en contacte per veure quina previsió hi ha
respecte la finalització de les obres. Li han dit de manera no oficial que s’acabaran ara
ja les voreres i l’enllumenat però la resta no se sap quan s’executarà.
Apunta el sr. Domènech que ja no es tracta només de d’acabar les obres que fa més
de dos anys que es varen iniciar sinó que hi ha un problema de seguretat per a les
persones. Li repeteix el sr. alcalde que d’aquest tema no se’n pot fer responsable a
l’ajuntament, replicant el sr. Domènech que no tiri pilotes fora. Repeteix el sr. alcalde
que l’ajuntament no és responsable de quelcom pel qual no té competència a l’hora
d’actuar. Que admet la competència municipal en l’estat del polígon Vilella a que
abans s’ha referit però no en qüestions relacionades amb la N-II; que el màxim que pot
fer és continuar insistint davant el Ministeri.
Pregunta el sr. Domènech a la secretària si l’ajuntament pot actuar en aquesta qüestió.
Li respon la secretària que no, que no només l’ajuntament no ha de pagar res que faci
referència a la carretera nacional, sinó que no hi pot actuar de cap manera atès que es
tracta d’una infraestructura titularitat de l’Estat.
Pregunta el sr. Domènech, què passa amb el manteniment de les rotondes de la N-II.
Li contesta el sr. alcalde que és el mateix que les obres de la carretera. Ho ha de fer el
Ministeri i no ho fa.
9.3
Pregunta el sr. Domènech què se’n sap d’aquesta àrea d’estacionament de
camions que autopistes vol fer a l’AP-7. Li respon el sr. alcalde que el que ha sortit als
diaris, res més.
9.4
Demana el sr. Domènech si l’ajuntament col·labora en l’acte commemoratiu de
la batalla de Panissars d’enguany atès que es celebren els 25 anys que s’organitza
aquest acte. Li respon el sr. alcalde que si, que s’ha fet el cartell, s’han enviat
invitacions, s’ha buscat un lloc perquè es pugui anar a dinar, s’ha organitzat la cantada
de Els Segadors, etc., etc.
9.5
Pregunta el sr. Domènech perquè la Policia Municipal no multa als camions que
infringeixen les normes de circulació. Afegeix que amb els cotxes s’actua sancionant
les infraccions però amb els camions hi ha una total permissivitat. Digué que, a banda

que la Policia Local no compleix amb la seva feina, això suposa un greuge comparatiu
difícilment explicable. Li contesta el sr. alcalde que normalment només es disposa
d’una parella de servei i que es fa el que es pot i si es dediquen a multar camions
deixen de fer altres serveis que son prioritaris.
9.6
Demana com està el tema de la finalització de les obres del carrer de les
Alzines. Li contesta el sr. alcalde que l’empresa va rebre el requeriment de
l’ajuntament per tal que arranges totes les deficiències detectades en l’execució de
l’obra; que ho han acceptat i ho estan fent i que en unes 6 setmanes estarà tot acabat.
9.7
Intervé el sr. Boix per insistir en el que diu ja ha comentat en altres sessions:
l’acabament de les obres del carrer Bosch de la Trinxeria. Indica que encara no s’ha
solucionat el tema de la telefonia, encara hi ha els pals antics que s’han de treure, i si
això no es podria considerar també una demora en la finalització de l’obra. Li respon
l’alcalde que es la companyia telefònica que ha de fer aquesta actuació i que ja se sap,
per altres obres que s’han fer de similars característiques, que la companyia triga molt
a deixar per resolt aquest tema; que això no es imputable al contractista pel que no es
pot considerar una demora en el termini d’execució de l’obra.
9.8
Demana el sr. Botana quina és la distància a tocar la N-II que l’Estat en té la
competència i no permet edificar. Li respon el sr. alcalde que hi ha una zona de domini
públic estatal de 8 metres però desprès hi ha una franja de 25 metres lliure
d’edificació.
I sense més intervencions , el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21,55 hores, de
tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

