ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 30
DE DESEMBRE DE 2010.
A la vila de la Jonquera, a trenta de desembre 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.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergi Aznar Marin.HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr. Ramon Boix Viarnés.- sr. 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 25 de novembre i 14 de desembre, i sense cap esmena presentada, aquestes
fores aprovades per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, EXERCICI 2011.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
“ Finalitzats els treballs de confecció del pressupost municipal corresponent a l’exercici
2011, desglossat en els estat d’ingressos i despeses i comprensiu de les estimacions
dels recursos econòmics a liquidar durant el present exercici i dels crèdits necessaris
per fer front a les obligacions previstes.
Redactat així mateix el pressupost corresponent a l’organisme autònom “Escola
Municipal de Música”.
Redactades les corresponents bases d’execució del pressupost i la plantilla de
personal de la corporació, la qual preveu la funcionarització, sense modificació de

nivells i quanties retributives, de cinc places actualment emmarcades dins el personal
laboral.
Sotmès el dit pressupost a consideració prèvia de la Comissió informativa d’Hisenda i
patrimoni,
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2011, pressupost
que inclou el pressupost general de l’ajuntament, anivellat a 6.127.500,00 € i de
l’organisme autònom “Escola Municipal de Música de la Jonquera”, anivellat a
119.001,00 €, d’acord amb el detall següent :
Pressupost general

Pressupost EMM

Estat de despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX

2.507.500,00
2.830.400,00
59.700,00
198.100,00
90.000,00
60.000,00
381.800,00

113.700,00
5.300,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00

Total

6.127.500,00

119.001,00

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII

1.802.400,00
200.000,00
3.132.500,00
810.600,00
14.000,00
150.000,00
18.000,00

0,00
0,00
42.900,00
76.101,00
0,00
0,00
0,00

Total

6.127.500,00

119.001,00

Estat d’ingressos

Segon.- Aprovar la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost.
Tercer.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del pressupost durant un termini
de quinze dies, mitjançant publicació al BOP i al tauler d’anuncis oficials de la
corporació, per tal que els persones interessades puguin presentar les al·legacions
que estimin oportunes.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 27 de desembre de 2010.”
Pren la paraula el sr. alcalde per comentar les línees generals del pressupost que
presenta a aprovació del plenari. Apunta que el pressupost pel 2011 suposa un
increment de l’1,01% respecte el del 2010. Pel que fa als ingressos, senyala que es
preveuen increments puntuals en la recaptació de l’IBI ocasionats per liquidacions

complementàries d’altes amb efectes anteriors al 2011. També es preveu una
recaptació de l’IAE superior a les previsions contemplades a l’exercici 2010. Per altra
banda, baixa la previsió d’ingressos per l’ICIO i les aportacions de l’Estat
corresponents al Fons de cooperació municipal, que baixen en més de 50.000 €. El
capítol III, corresponent a les taxes per prestació de serveis, s’incrementa en un 2%,
percentatge que es correspon a l’augment de les quotes en la recent modificació de
els ordenances fiscals. Pel que fa a les inversions, digué, es disposarà
aproximadament de 150.000 €, provinent del 10% de l’increment d’edificabilitat del
polígon Vilella, que s’abonarà en el moment de presentar el Pla Parcial del sector Sud
del dit polígon (antic NP-II).
Pel que fa a les despeses, comentà que les corresponents al capítol I han baixat en un
3%, essent el total de despeses del dit capítol el 39,85% del pressupost, reducció que
té l’origen en la retallada salarial que acordà el govern central a mitjans del 2010. Les
retribucions dels càrrecs electes han baixat en un 11%. Continuà dient que s’han
augmentat significativament les despeses del capítol 9, ja que al 2011 es començarà a
amortitzar un préstec important, subscrit el 2008, i que fins ara estava en període de
carència. Comenta que ha baixat la càrrega financera de la corporació i això es degut
a què queda menys capital per amortitzar i no s’han subscrit noves operacions de
crèdit. Actualment és del 46,1051%, molt inferior al màxim permès del 110%.
Continuà senyalant que el capítol II s’ha reduït en un 10% aproximadament, tot i
l’increment important de la despesa en energia elèctrica. Baixa la despesa
corresponent a la partida de subministrament d’aigua potable perquè ha baixat el
consum de manera important. Es produeix també una reducció de les consignacions
de les diferents regidories a excepció de la de Benestar Social, la qual inclou la part
que haurà d’abonar aquest ajuntament corresponent als usuaris del municipi del centre
de dia d’Agullana.
Acaba dient que es redueix també la partida de festes i la de subvencions. I resumeix
que es tracta d’un pressupost continuista però amb la despesa continguda.
Comenta finalment les inversions que es preveuen executar amb els 150.000 €
consignats al capítol VI d’ingressos, dient que es tracten d’actuacions amb una
inversió modesta i que se n’incorporaran més una vegada liquidat el pressupost 2010 i
conegut el romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.
Comenta finalment els canvis que s’operen a la plantilla de personal, on es preveu la
funcionarització de cinc places: tècnic d’administració general, tècnic de grau mig, 2
administratius d’administració general i arquitecte tècnic. Apuntà que aquesta
funcionarització dels llocs de treball indicats es fa en compliment del que determina
l’Estatut Bàsic del Treballador públic, per entendre que en aquests llocs de treball
s’exerceixen funcions d’una certa transcendència (emissió d’informes, assessorament
legal, gestió econòmic-financera, tresoreria, etc.) que fa que hagin de ser exercides
per funcionaris i no per personal laboral.
Demana si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Domènech indicant que el seu grup fa una anàlisi totalment diferent del
pressupost que es presenta. Digué que és un pressupost “alegre” en ingressos com
per exemple en la recaptació de l’IAE, que es passa de 219.000 € previstos pel 2010 a
250.000 pel 2011, o en l’ICIO, que a hores d’ara s’han ingressat 90.000 i se’n
preveuen 250.000 pel 2011, o l’aigua, que actualment hi ha ingressat 130.000 i estan
previstos 300.000.
L’interromp el sr. alcalde per apuntar que en tots aquests casos manca comptabilitzar
ingressos de l’últim trimestre.
Continua el sr. Domènech donant dades com la recaptació per multes i conclou que
s’han inflat la previsió d’ingressos. Continua dient que això no és el pitjor, que el més

greu és que aquest equip de govern fa una fugida endavant. Recorda que l’any 2009
es tancà amb dèficit, cosa que provocà que s’hagués d’aprovar un pla de sanejament
financer i que comporta que no es puguin concertar noves operacions de préstec. Que
es van preveure, des del 2009 fins ara, uns ingressos extraordinaris corresponents a
l’ICIO del gran centre comercial i l’Outlet del polígon “Les Oliveres”, el qual s’havia de
començar durant l’any 2009, i encara no s’han iniciat les obres. Digué que prega a Déu
que la inversió vagi endavant ja que no vol ni pensar en la possibilitat que l’ajuntament
hagués de tornar les entregues a compte percebudes en concepte de taxes, les qual
han arribat als 600.000 €.
Esmenta que al pressupost ordinari li calen uns 300.000 € anuals més per poder
garantir una correcta prestació del serveis i que en aquests dos anys aquests diners
han sortit de les entregues a comptes de la superfície comercial esmentada, però això
s’acaba i s’haurà d’assumir aquest problema de finançament.
Pel que fa a la funcionarització, comenta que el seu grup pot està d’acord en dos o tres
de les places proposades però no en totes.
Finalitza dient que per tot el que ha exposat, el seu grup votarà en contra de la
proposta.
Comenta el sr. alcalde que li ha sorprès el que acaba de dir el sr. Domènech en relació
al tema de la funcionarització dels llocs de treball, ja que a la sessió de la comissió
informativa el grup municipal d’ERC va manifestar el seu acord quan des de l’alcaldia
es va demanar en aquest tema un consens de tots els grups polítics per tal de deixar
clar que la funcionarització d’aquestes places es feia per raons merament jurídiques. Li
replica el sr. Domènech que el seu grup ha format la seva opinió al respecte després
de la comissió informativa, quan va accedir als expedients dels assumptes que anaven
al ple i va poder estudiar les funcions específiques de les places que es proposa
funcionaritzar.
Continua amb la paraula el sr. alcalde contestant la intervenció inicial del sr.
Domènech tot negant que el pressupost, com l’ha definit, sigui “alegre”. Digué que
durant el 2009 ja es va ajustar molt la despesa i la prova està en què es liquidà
l’exercici 2009 amb un romanent de tresoreria important. Continuà dient que durant el
2010 s’ha seguit així i que espera que la liquidació del pressupost 2010 doni també un
superàvit i que les previsions pel 2011 són realistes. Que no és cert que estiguem en
fallida. Va admetre que l’ajuntament té un problema estructural pel que fa als ingressos
ordinaris i que cal incrementar aquests en uns 250.000 o 300.000 €. Indica que això ja
ho apunta la interventora en el seu informe, que ell n’és conscient i que s’estudiarà
com solucionar-lo. Pel que fa als ingressos que s’han percebut a compte de la
liquidació de l’ICIO, digué que no hi ha cap problema ni perilla la inversió privada. Que
un projecte d’aquesta envergadura és de difícil gestió i sempre pateix retards; i que si
la societat promotora fa pagaments a compte és perquè té intenció de tirar-lo
endavant, pel que creu que no s’ha de patir per això.
Acaba dient que és normal que el grup de l’oposició no analitzi de la mateixa manera
que l’equip de govern el pressupost, ni el comparteixi.
Pren la rèplica el sr. Domènech dient que ell en cap moment ha dit que l’ajuntament
estigués en fallida, sinó que s’hauria d’anar posant remei a aquesta situació de dèficit
estructural que ha reconegut el sr. alcalde.
Li pregunta el sr. alcalde que com. Li respon el sr. Domènech que ja fa anys que el seu
grup ve dient que no es pot contractar més personal. Li replica el sr. alcalde que des
de fora les coses es veuen d’una manera i des de dins d’una altra.
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:
3, dels regidors srs. Domènech, Ricart i Collell, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions: cap.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA QUANTIA DEL COMPLEMENT
ESPECÍFIC DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ L’any 2006 es va implantar per part de l’ajuntament de la Jonquera el servei de
policia local en torns continuats de 24 hores. Això va suposar un canvi en l’horari de
treball de la Policia Local realitzat fins aquell moment, ja que es passaren a fer torns
continuats de 12 hores seguides de treball així com a desenvolupar el servei nocturn
continu. En concret es fixaven dos torns de 12 hores de treball; un torn diürn comprès
entre les 7:00 hores i les 19:00 hores i un altra qualificat de nocturn comprès entre les
19:00 hores i les 7:00 hores de l’endemà.
Per aquest motiu, es va fixar per part de l’ajuntament un complement de productivitat
de 300,00 € (331,29 € per a l’any 2010) al personal de la policia local que realitzés
aquests torns, independentment que es realitzés el torn de dia o el torn nocturn.
La present proposta s’emmarca en la voluntat de la corporació municipal d’incloure els
imports que actualment es cobren pels conceptes anteriors com a complement de
productivitat, en el complement específic de les retribucions del personal de la policia
local. En concret, es proposa incloure en el complement específic de l’esmentat
personal la quantia de 260,00 €/bruts mensuals.
Vist l’informe desfavorable emès pels serveis jurídics municipals, pel que respecta a la
inclusió en el complement específic dels imports corresponents a les nits treballades
(servei nocturn).
Vist el que estableix l’article 16 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, relatiu a la carrera professional dels treballadors públics.
Vist el que disposen els articles 21 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 169 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de l’Administració Local, que
regulen el règim i condicions del complement específic assignats al personal.
Vist el que estableixen els articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text Refós de la llei municipal de Catalunya.

Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, té a bé proposar a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar, dins l’estructura de les retribucions complementàries del personal del
cos de Policia Local de la Jonquera, pel que respecte al complement específic, un
augment lineal de 260,00 €/bruts mensuals.
Segon.- Establir que aquest augment de 260,00 €/bruts del complement específic (o la
quantitat que correspongui fruït dels augments salarials que s’estableixin anualment)
es deixarà de percebre en el moment de tornar-se a realitzar la jornada ordinària de 8
hores i/o deixar-se de realitzar el servei nocturn.
Tercer.- Comunicar aquest acord als delegats de personal de l’Ajuntament, al Cap de
la Policia Local i a la Tresoreria Municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú.”
El sr. alcalde comenta la proposta i els motius que han portat a plantejar-la. Digué que
d’aquesta manera es consolida la retribució que els agents perceben per fer uns torns
de servei continuat de 12 hores, incloent el servei nocturn. Senyalà que fins ara es
percebia per aquest concepte la quantitat aproximada de 330 € mensuals, com a
complement de productivitat, i ara es passaria a percebre 260 € mensuals que anirien
a incrementar la quantia del complement específic. D’aquesta manera la dita quantitat
es percebria també, a diferència de fins ara, quan l’agent està de baixa o de vacances.
Demana la paraula el sr. Domènech dient que no fa gaire s’ha aprovat el conveni de
personal i no s’esmentava per res aquesta qüestió. Apunta que és al conveni on
s’havia de regular aquestes qüestions i no ara. Fa esment que a l’expedient hi consta
l’informe de secretaria desfavorable a la proposta, per vulnerar aquestes les
disposicions legals en matèria de funció pública i el seu règim retributiu. Acaba dient
que al percebre aquest complement també quan s’està de vacances o de baixa
suposarà un augment del cost per l’ajuntament.
Demana la paraula la secretària per matisar el contingut del seu informe senyalant que
l’informe és desfavorable pel que fa a imputar al complement específic la retribució en
concepte de torn de nit. El torn de nit és realitzat puntualment pels diferents agents, pel
que no es pot fer una assignació econòmica a priori i igual per a tothom, sinó que
aquesta assignació es merita en el moment en què efectivament es realitza el torn de
nit. Pel que es tracta d’un complement de productivitat.
Apunta el sr. alcalde que si es fes com apunta la secretària, que cada agent cobrés el
servei de nit en funció dels dies realment treballats, encara costaria més diners a
l’ajuntament. Fent-ho d’aquesta manera, i d’acord amb el que vol el col·lectiu, es
garanteix la prestació del servei de nit del qual l’equip de govern en fa una valoració
molt positiva.
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:
3 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart i Collell, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I
FINANCERA DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT DE
CAMIONS, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
I EXPLOTACIÓ D’AQUEST.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 del Ple Municipal del dia 31 de març de 2005 es va acordar l’adquisició de
la finca propietat del Ministerio de Fomento, finca amb referència cadastral
9277202DG8997N0001JT i amb una superfície segons cadastre de 18.514,00 m2.
Es voluntat de la corporació municipal procedir a la licitació de la concessió d’obra
pública de part dels terrenys adquirits per tal destinar-los a aparcament públic controlat
i vigilat de camions i vehicles pesants. Per aquest motiu i amb aquesta finalitat, per
acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2010 es va acordar la
segregació d’un parcel·la de 14.730,00 m2.
Atès que es convenient disposar d’un aparcament controlat i vigilat a la zona de la
Duana de la Jonquera per tal de donar resposta a la necessitat del municipi de
disposar d’una zona habilitada i controlada per als camions que diàriament transiten i
estacionen al municipi de la Jonquera.
Vist l’acord del Ple Municipal del dia 28 d’octubre de 2010, pel qual es varen prendre
en consideració l’Estudi de Viabilitat econòmic i financer, i l’avantprojecte de
construcció i explotació d’un aparcament de camions al sector de la Duana.
Atès que l’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes al BOP
núm. 212, de 5 de novembre i al DOGC núm. 5758, de 18 de novembre, sense que
s’hagin formulat al·legacions al respecte.
Vist el que preveuen els articles 112 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’Estudi de Viabilitat econòmic i financer de la construcció i explotació
d’un aparcament de camions a la Jonquera, pel qual s’acredita la viabilitat econòmica
de l’actuació proposada per la corporació.

Segon.- Aprovar l’Avantprojecte de construcció i explotació de l’aparcament de
camions al sector de la Duana, que fixa un pressupost d’execució de les obres de
l’aparcament de 266.765,00 euros.
Tercer.- Publicar els presents acords al BOP i al DOGC, per general coneixement i als
efectes oportuns.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que tots els regidors estan al corrent d’aquest tema. Digué que
durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, pel que es
tracta d’aprovar definitivament l’estudi i l’avantprojecte.
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: 3, dels regidors srs. Domènech, Ricart i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS
ADMINISTRATIVES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES PARTCULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA I EXPLOTACIÓ DE L’APARCAMENT
DE CAMIONS DEL SECTOR DE LA DUANA, I CONVOCATÒRIA PER
PROCEDIMENT OBERT DEL CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LA CONCESSIÓ.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 del Ple Municipal del dia 31 de març de 2005 es va acordar l’adquisició de
la finca propietat del Ministerio de Fomento, finca amb referència cadastral
9277202DG8997N0001JT i amb una superfície segons cadastre de 18.514,00 m2.
És voluntat de la corporació municipal procedir a la licitació de la concessió d’obra
pública de part dels terrenys adquirits per tal destinar-los a aparcament públic controlat
i vigilat de camions i vehicles pesants. Per aquest motiu i amb aquesta finalitat, per
acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2010 es va acordar la
segregació d’un parcel·la de 14.730,00 m2.
Atès que és convenient disposar d’un aparcament controlat i vigilat a la zona de la
Duana de la Jonquera per tal de donar resposta a la necessitat del municipi de
disposar d’una zona habilitada i controlada per als camions que diàriament transiten i
estacionen al municipi de la Jonquera.

Atès que la construcció i explotació d’un aparcament descobert per a camions al sector
de la Duana suposarà donar solució a la necessitat indicada en l’expositiu anterior.
Vist l’acord del Ple Municipal del dia 28 d’octubre de 2010, pel qual es va aprovar
inicialment el plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars
que han de regir la futura licitació de la concessió d’obra pública i explotació de
l’aparcament del sector de la Duana
Atès que l’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes al BOP
núm. 212, de 5 de novembre i al DOGC núm. 5758, de 18 de novembre, sense que
s’hagin formulat al·legacions al respecte.
Vist el que preveuen els articles 112 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el Plec de condicions administratives, econòmiques i
tècniques particulars que han de regir la futura licitació de la concessió d’obra pública i
explotació de l’aparcament del sector de la Duana.
Segon.- Convocar per procediment obert i tramitació ordinària concurs públic per a la
contractació de la concessió de l’obra pública i explotació de l’aparcament descobert
per a camions al sector de la Duana, d’acord amb el plec de clàusules aprovat i l’estudi
de viabilitat i l’avantprojecte de l’obra.
Tercer.- Obrir un termini per a presentació d’ofertes de 26 dies naturals, a comptar a
partir del següent al de publicació de la convocatòria al BOP i al Perfil del Contractant
de la pàgina web municipal.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que amb la present proposta i, com sigui que no s’han
presentat al·legacions en el període en què ha estat a informació pública el plec de
condicions que ha de regir el concurs, es tracta d’aprovar definitivament el dit plec i
convocar el corresponent concurs, pel procediment obert, per a l’adjudicació del
contracte de concessió de l’obra pública i explotació de l’aparcament de camions al
sector de la Duana.
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:
6 vots
En contra:
cap
Abstencions: 3, dels regidors srs. Domènech,Ricart i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE TARIFES CORRESPONENTS A LA TAXA
PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.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 19 de novembre d’enguany (RE núm.3988) l’empresa concessionària del
servei d’abastament d’aigua potable, SOREA, va presentar a aquest ajuntament un
estudi econòmic en el que es detallen els canvis operats en el servei, els quals diuen
fan necessari incrementar les tarifes als usuaris per tal de garantir l’autofinançament
d’aquell. Aquests canvis són, per una banda, una important disminució dels cabals
facturats i, per l’altra, la necessitat de fixar un recàrrec d’inversió que permeti fer front a
les despeses financeres derivades de les inversions que s’estan portant a terme –
substitució de la canonada general d’impulsió -. D’acord amb el dit estudi, l’increment
mig a aplicar a tarifes és del 30%.
Estudiada la qüestió, s’ha observat algun errors en l’estudi econòmic. En primer lloc,
les despeses que suporta Sorea no s’ajusten a les fixades a la plica en base la qual
resultà adjudicatària del concurs. En segon lloc, la impossibilitat d’aplicar a tarifes
recàrrecs per inversions encara no finalitzades, ja que així ho determina la Comissió
de Preus de Catalunya.
A la vista del que s’ha exposat i considerant que per l’any 2011 el servei s’autofinança
aplicant solsament l’increment del 3% que autoritza la Comissió de Preus de
Catalunya en virtut de l’edicte de la Secretària de la dita Comissió, de 9 de desembre
de 2010, sobre actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de transport
col·lectiu urbà de viatgers, autotaxis i serveis de subministrament d’aigua potable a
poblacions per l’any 2011, publicat al DOG núm. 5775, de 15 de desembre d’enguany.
Per la present aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua a la població,
any 2011, d’acord amb el detall que seguidament s’indica, tarifes que suposen un
increment del 3% sobre les actualment vigents:
a) Tarifes de subministrament d’aigua
a. Mínim de consum facturable
b. Preu subministrament
Us domèstic
Mínim de consum
Sobreconsum
Fins a 45 m3/u.c./trim.
Excés de 45 m3/u.c./trim.
Ús industrial
Grans consumidors
(més de 7.500 m3/trim)

22 m3/ut.trimestre

0,5185 €/m3
0,7911 €/m3
1,1826 €/m3
1,1826 €/m3
0,6756 €/m3

b) Conservació de comptadors

0,45 €/abon./mes

Segon.- Donar trasllat de l’acord anterior a SOREA per tal que procedeixi a la seva
execució.
Tercer.- Notificar l’acord anterior a la Comissió de Preus de Catalunya pel seu
coneixement.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 27 de desembre de 2010.L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que la primera proposta de modificació de tarifes presentada
per SOREA comportava un increment del 30%, atès que s’aplicava a tarifes l’anualitat
de la inversió corresponent a la substitució de la canonada d’impulsió. Un nou estudi,
en el què s’ajustaran les despeses d’inversió a 6 mesos enlloc d’un any, l’increment
passà del 30 al 10%. No obstant, s’observà que no s’havia tingut en compte la
disminució del cost del servei arran del nou contracte amb Sorea. Atès que no es pot
imputar a tarifes la despesa esmentada fins el següent exercici al de finalització de
l’obra i rectificat l’estudi econòmic pel que fa a la retribució a l’empresa, s’ha vist que
per a l’exercici 2011 s’assoleix l’equilibri econòmic del servei aplicant un increment a
tarifes del 3%, percentatge que ve autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya,
d’acord amb l’edicte de 9 de desembre d’aquest any, pel que es proposa aplicar un
increment del 3% per a l’any 2011.
Pren la paraula el sr. Domènech per dir que pel 2011 l’increment serà del 3% però al
2012 s’haurà de tornar a incrementar en un 14% com a mínim ja que s’haurà aplicar
l’anualitat de la inversió de l’obra de substitució de la canonada. Digué que l’obra en
qüestió s’hauria d’haver finançat d’una altra manera i no aplicar el cost a tarifes.
Li respon el sr. alcalde que les obres d’inversió del servei d’abastament d’aigua
sempre es financen a través de les tarifes dels usuaris, així ho fan tots els
ajuntaments.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ L’ajuntament ple en sessió ordinària celebrada el passat 30 de setembre, aprovà
provisionalment l’Ordenança municipal del règim d’intervenció administrativa de les
activitats i instal·lacions.
La dita ordenança fou sotmesa a informació pública mitjançant publicació de l’edicte
corresponent al BOP de 21 d’octubre ( núm. 14725 ) i al taules d’anuncis oficials de la
corporació, durant un termini de trenta dies per tal que les persones interessades
presentessin les al·legacions que estimessin convenients.

Consta a l’expedient certificació de la secretària de la corporació en la què es fa
constar que durant el període esmentat no s’ha presentat al·legació de cap mena.
Repassat el text de l’ordenança pels tècnics municipals, es creu convenient introduir
petits canvis relatius a aspectes procedimentals, en absolut substancials, que
facilitaran la gestió dels expedients que requereixen ser tramitats en base la dita
ordenança.
En base al que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple
l’adopció del següent acord :
Primer.Aprovar definitivament l’ordenança municipal del règim d’intervenció
administrativa de les activitats i instal·lacions, a la que s’incorporen els canvis
esmentats recollits al text que consta a l’expedient degudament diligenciat per la
secretària de la corporació.
Segon.- Publicar íntegrament el text de l’ordenança al BOP de Girona i inserir la
corresponent referència al DOGC, en compliment del que determinen els articles 65 i
següents del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 27 de desembre de 2010.”
Comenta el sr. alcalde que els canvis puntuals que es proposa introduir són de
caràcter tècnic i en absolut substancials.
El sr. Ricart demana algun aclariment puntual a la secretària que subscriu i, sense més
intervencions, el sr. alcalde posa la proposta a votació essent el resultat de la mateixa
el següent:
A favor:
6 vots
En contra:
cap
Abstencions: 3, dels srs. Domènech. Ricart i Collell, del grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE ELS LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA ON S’EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRSIDÈNCIA.“ Per acord de Ple Municipal del dia 25 de març de 2004, s’acordà l’aprovació de
l’Ordenança sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, la
qual va ser publicada en el BOP de Girona núm. 159 del dia 18 d’agost de 2004.
Atès que s’ha constatat la necessitat d’adaptar alguns aspectes concrets del text fruït
bàsicament de l’obertura d’un nou gran establiment de pública concurrència on s’hi
exerceix la prostitució.
Atès que, en aquest sentit, s’ha fet palesa la necessitat de regular els requisits exigits
als reservats annexos d’aquests tipus d’establiments.

Atès que l’article 41 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que estableix la prohibició de
la pernoctació i l’ús d’habitatge, te caràcter supletori respecte la que es reguli per
ordenança municipal.
Com sigui que el redactat actual de l’ordenança vigent estableix que els annexos dels
locals no podran ser destinats a un ús diferent de l’autoritzat.
Vist que, en conseqüència, cal revisar el contingut de l’esmentada Ordenança, amb la
finalitat de permetre la pernoctació i/o habitatge, sens perjudici de la necessitat d’haver
d’obtenir els permisos i autoritzacions que per normativa siguin exigibles.
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 tinc es proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar l’article 10.2 de l’Ordenança sobre els locals de pública
concurrència on s’exerceix la prostitució, en el sentit de suprimir l’esmentat punt segon
de l’article.
Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació de l’ordenança a informació pública pel
termini de trenta dies mitjançant anunci publicat al BOP de Girona i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Comenta la proposta el sr. alcalde senyalant que en ordenances d’altres municipis no
tenen establerta la prohibició que ara es pretén treure. Que, si bé aquesta modificació
de l’ordenança ha estat sol·licitada pel titular del local situat al polígon Mas Morató,
també és d’interès municipal que les noies que presten els seus serveis es quedin a la
zona on està el local. Afegí que, segons el titular de l’activitat, els Mossos d’Esquadra
posen problemes si veuen que l’ordenança municipal recull la prohibició que ara es
proposa treure.
Apunta la secretària, com ja va comentar a la sessió de la comissió informativa, que el
fet de treure la prohibició a què es refereix la present proposta no implica que les noies
que treballen al local puguin fer d’aquest el seu domicili, ja que ni és un hotel ni és un
habitatge i, a part de l’ordenança, hi ha altra normativa que s’ha de complir, com ara la
Llei d’espectacles públic i activitats recreatives i el seu recent Reglament.
Demana intervenir el sr. Domènech dient que el seu grup votarà en contra de la
proposta ja que traient la prohibició de destinar els annexos dels local a un ús diferent
a l’autoritzat es lliga encara més a les noies que allà treballen i s’afavoreix el
proxenetisme. Comenta que un local així no és un hotel i que no és cert que si les
noies resideixen al nucli urbà hi haurà problemes, ja que fa anys que moltes d’elles hi
viuen i mai s’ha sentir dir que hi hagués cap problemàtica deguda a aquest fet.
Li respon el sr. alcalde dient que una cosa és que n’hi visquin 10 i l’altra que n’hi
visquin 150.

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:
3, dels regidors srs. Domènech. Ricart i Collell, del grup municipal
d’ERC.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

9.- MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE EXIGEIX A LA
GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR A
L’ESCOLA.Es dóna lectura al text de la moció que han consensuats els grups municipals de CiU,
ERC i PSC, el qual textualment diu així:
“MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE EXIGEIX A LA GENERALITAT
A INTRODUIR EL CASTELLÀ COMA LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA.El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat
del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i
equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16
anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el
sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa"
respecte del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i,
en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el
seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera,
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i
qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel
centre [d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la
sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a
més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les
persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular
l’obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè
el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que
experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu
i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un
tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la
Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de
parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que
aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al
nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes sentències del Tribunal Suprem que
signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha
suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un
model d’èxit.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei
d’Educació de Catalunya.
Quart.- instar al Govern de la Generalitat que actuï defensant enèrgicament el model
educatiu de Catalunya.
Cinquè.- Comunicar aquesta decisió al Govern de la Generalitat, als Parlaments
català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya.”
El sr. alcalde posà la moció a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
Intervé el sr. alcalde per dir que té una proposta a plantejar per la via d’urgència.
Comenta que es tracta d’ajustar els decimals d’algunes de les quotes de l’ordenança
fiscal núm. 8, corresponent a la taxa per expedició de documents administratius.
Comenta que, com sigui que les tarifes s’incrementaren un 2% respecte les de
l’exercici anterior, ha resultat que les actualment vigents no són operatives en casos
de certs documents com ara els certificats d’empadronament que es paguen en

metàl·lic. Esmenta que el resultat de l’ordenança aprovada ha estat, per exemple, que
per un certificat d’empadronament s’ha d’abonar 3,05 €. Això complica molt la gestió al
personal de l’OMAC, pel que proposa ajustar a la baixa les quotes que seguidament
esmenta, ajust que com sigui que es fa a benefici dels interessats no caldrà nova
exposició pública:
Tipus de document

quota vigent

quota que proposa

Certificats 3 últims anys
Certificats de 3 a 10 anys

3,55
6,65

3,50
6,60

Certificats d’empadronament
i convivència

3,05

3,00

17,35

17,30

Tramitació PP o PE fins a
una superfície de 5 Ha.

2.189,95

2.190,00

Tramitació modificació de
POUM fins una sup. De 5 Ha.

2.189,95

2.190,00

Certificats reagrupament

El sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

11.- PRECS I PREGUNTES
No es presenta cap prec ni pregunta.

I sense més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22:10
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

