ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 27 DE SETEMBRE DE 2007.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-set de setembre de dos mil set. 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’alcaldePresident 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. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, na M. 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 hores i s’entra seguidament a l’estudi
dels punts que forma part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ - en el seu cas – DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.Pregunta el sr. alcalde si hi ha alguna esmena a l’acta de la sessió anterior
celebrada el passat dia 26 de juliol, la qual ha estat repartida als srs. Regidors
junt amb la convocatòria de la present sessió.
Intervé el sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC per indicar que a
l’apartat de precs i preguntes, al final del cinquè paràgraf del punt 8.1 ell va fer
esment a què el seu grup disposa d’una sala a l’edifici de Can Laporta, no d’un
despatx, tal i com es recull a l’acta. S’acorda modificar la frase “disposa d’un
despatx” per “disposa d’una sala”
El mateix sr. Domènech apunta que, al punt 8.4, a la segona línia, ell va dir que
a l’ermita de Sant Julià falten teules a una part important del sostre i hi ha
esquerdes importants i no, tal i com es diu a l’acta, que no hi ha pràcticament
sostre. S’acorda substituir “no hi ha pràcticament sostre” per “falten teules a
una part important del sostre i hi ha esquerdes importants”.
A suggeriment del sr. Boix es corregeix l’error detectat a les intervencions del
punt segon, a la tercera pàgina de l’acta, a la primera intervenció del sr. Boix,
en el sentit que és el carrer Cantallops i no el carrer Rosselló el que connectarà
amb el carrer del sector del PMU-5.
L’acta s’aprova per unanimitat amb les correccions referides.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I ASSIMILABLES.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment, diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Atesa la voluntat de l’equip de govern de procedir a regular la instal·lació
d’antenes als edificis, tant parabòliques com d’altres tipologies, per tal d’evitar
la degradació que comporta la seva instal·lació quan són visibles des de la via
pública i aconseguir una òptima integració de les antenes en els edificis i el
paisatge urbà.
Vist el que estableix el Reial Decret 136/1997, de 31 de gener, pel qual
s’aprova el reglament tècnic i la prestació del servei de telecomunicacions per
satèl·lit, i el Reial Decret-Llei 1/1998 de 27 de febrer sobre infraestructures
comuns en els edificis per l’accés a les telecomunicacions.
Vista la proposta d’ordenança reguladora de la instal·lació d’antenes i
assimilables redactada per la regidoria de serveis públics i noves tecnologies.
Vist el que preveuen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist el que preveuen els articles 4.1 a) i 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 8.1 a) 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 tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la instal·lació d’antenes
i assimilables al municipi de la Jonquera.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC, al diari El Punt i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament, assenyalant que, de no presentar-se’n, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer algun comentari en relació a la
proposta que es presenta. Demana la paraula el sr. Domènech dient que creu
que l’ordenança hauria de preveure l’exempció de taxes pel que fa a la
instal·lació d’antenes; que s’hauria de modificar l’article 6è en el sentit de treure

la prohibició d’instal·lar antenes a “llocs visibles des de la via pública” i afegir
com a espai adient per col·locar-les no només els terrat, tal i com consta al dit
article 6è, sinó també a les teulades; i allargar la moratòria que es recull a la
disposició transitòria primera al mes de març de 2010.
En relació a l’exempció, el senyor alcalde passa la paraula a la secretària
indicant aquesta que el lloc on s’ha de recollir la dita exempció, en cas que així
es determini, és a l’ordenança fiscal corresponent, no dins aquesta ordenança
que regula la instal·lació d’antenes.
Senyala el senyor alcalde que li semblen bé les indicacions que ha proposat el
sr. Domènech, pel que modifica la proposta incorporant-les totes, llevat de la de
fixar l’exempció de taxes, la qual es proposarà dins les modificacions
d’ordenances fiscals que es tractaran en la propera sessió plenària.
Sense més intervencions, el senyor alcalde posà la proposta a votació,
incorporant les modificacions suggerides pel sr. Domènech que afecten a
l’article 6è, en el sentit apuntat, i a la disposició transitòria primera.
La proposta fou aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE LES SUBVENCIONS ESPORTIVES.Es dona 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 es va aprovar, en sessió del dia 7 de
juliol de 2004, l’ordenança reguladora de les subvencions en matèria d’esports,
establint-se com el marc general de les condicions per regular l’atorgament de
subvencions a entitats esportives del municipi.
Atesa l’entrada en vigor del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de Subvencions, així com la voluntat
municipal de regular amb major rigor i eficàcia la política d’ajuts i col·laboració
amb les entitats esportives del municipi.
Vista la proposta d’ordenança reguladora de subvencions en matèria d’esports
redactada per l’àrea de secretaria municipal.
Atès el que estableixen els articles 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, relatius a l’activitat de foment i al règim de concessió de
subvencions per part dels ens locals.
Atès el que disposen els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així

com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
Decret 88/7/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa.
Per tot això, per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de subvencions en
matèria d’esports de l’ajuntament de la Jonquera, així com les bases generals
que serveixen de marc normatiu per a l’atorgament de subvencions a entitats
esportives del municipi.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC, al diari El Punt i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament, assenyalant que, de no presentar-se’n, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde”
Comenta el senyor alcalde que ja s’explicaren els trets generals de l’ordenança
a la sessió de la comissió informativa prèvia a la present i demana si algun
regidor vol fer alguna intervenció al respecte.
Apunta el senyor Botana, del grup municipal popular, que creu que la
determinació de la quantia a repartir en subvencions s’hauria de fer amb
caràcter previ a l’aprovació de l’ordenança. Li respon el sr. alcalde que no, que
al pressupost hi ha una determinada consignació a la regidoria d’esports i ara,
mitjançant la pròpia ordenança, s’ha de fixar quina part d’aquella consignació
es destinarà a subvencionar els clubs.
Demana la paraula el senyor Domènech apuntant que han tingut poc temps per
estudiar-la. Comenta que el seu grup considera que s’hauria de fomentar més
l’esport de base i que li semblen insuficients els 4.000 € que, com a màxim, pot
percebre un club, senyalant que els clubs que tenen molts equips tenen moltes
més despeses.
Li respon el sr. alcalde que l’ajuntament no ha de subvencionar totes les
despeses dels clubs i que aquests han de cercar finançament dels
patrocinadors, d’altres administracions, dels pares, etc. Li respon el sr.
Domènech que els clubs esportius tenen un paper fonamental en la integració i
que són fonamentals en les relacions de convivència ciutadana i altres valors,
pel que creu que això s’ha de tenir en compte.
Apunta el sr. alcalde que, efectivament, així és i per això reben subvencions de
fons públics i que si li sembla poca la quantia que hi destina aquest ajuntament
miri a veure quants altres ajuntaments aporten quantitats similars. Que miri
ajuntaments com Figueres, Roses, etc. i analitzi les subvencions directes a
clubs que atorguen aquests ajuntaments. Indica també que, a banda
d’aquestes subvencions, utilitzen gratuïtament les instal·lacions municipals.
Suggereix el senyor Botana que es destinin més diners a les subvencions a
l’esport.

Li contesta el sr. alcalde que ara no és possible doncs les quanties màximes es
fixen al moment d’aprovar el pressupost i que l’any que ve ja es veurà què es
pot fer.
Demana la paraula el sr. Domènech per suggerir algunes modificacions a
l’ordenança :
1.- Incorporar com a concepte subvencionable les escoles esportives,
proposant afegir a l’article 5 el punt 5.6 amb aquest concepte.
2.Incorporar com a despeses subvencionables les corresponents a les
entrades a instal·lacions esportives fora del municipi (piscines climatitzades),
proposant afegir el punt 5.7 amb aquest concepte.
2.- Incrementar l’import màxim de la subvenció, passant de 4.000 a 6.000
euros.
3.Suprimir del final del primer paràgraf de l’article 17 la frase “.. per un
import mínim del valor de l’activitat subvencionada”.
4.- Retocar el barem que figura a l’annex de l’ordenança en el sentit següent:
a) atorgar 2 punts per cada fitxa de base
b) Incorporar el barem de puntuació de l’article 5.6: ” per escola esportiva:
300 €”
c) Incorporar el barem de puntuació de l’article 5.7: “per pressupost
entrades a instal·lacions esportives fora del municipi: cada 60’00 euros: 2
punts per cada 60 €.
El senyor alcalde accepta incorporar a la seva proposta les modificacions
suggerides pel sr. Domènech, pel que la proposta que formula al ple per a la
seva aprovació si hi incorporen aquestes.
Abans de passar a la votació demana la paraula el regidor del grup municipal
d’ERC sr. Boix per comentar que no veu bé que clubs que retribueixen als
jugadors percebin subvencions d’institucions públiques, com ara la Unió
Esportiva la Jonquera.
Aquest comentari provoca una polèmica entre el sr. Boix i el regidor d’esports,
sr. Serra, fruit de la diferent visió que de l’esport tenen els dos regidors.
Finalitza aquesta amb la intervenció del sr. alcalde dient que les quantitats que
es paguen als jugadors les obtenen dels patrocinadors i el sr. Domènech dient
que un equip ben situat també dóna nom al municipi i crea una afició.
Seguidament el sr. alcalde posa la votació la proposta amb les modificacions
referides, essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
10 vots
En contra: cap
Abstencions: 1 vot, del sr. Boix, del grup municipal d’ERC.
La proposta és aprovada per majoria absoluta.

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA.Per part del portaveu del grup municipal d’ERC sr. Domènech, es dona lectura
al text de la moció, el qual diu així:

“ Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la
Guerra Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits sindicats i
entitats de tota mena que en van ser espoliats el 1939.
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els
tècnics acabaren la identificació dels documents i objectes catalans.
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per
la recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es
pot consentir que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa
restitució dels seus béns,
Es proposa la següent
MOCIÓ:
- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que
immediatament prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes
catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.
- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura
- Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la
Generalitat de Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el
1939, amb la finalitat que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus
legítims propietaris.
- Adherir-se a l’acte convocat per la comissió de la dignitat pel dia 21 d’octubre
al Palau Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els
papers”.
- Comunicar aquesta moció al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la
Generalitat i la Comissió de la Dignitat.”
El sr. alcalde posa la moció a votació essent el resultat de la mateixa el
següent:
A favor:
9 vots.
En contra: cap
Abstencions: 2, dels regidors Sr. Aznar i Botana, dels GM socialista i popular
respectivament.
La proposta és aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
Comenta el sr. alcalde que el regidor sr. Aznar li ha demanat si és possible
modificar l’horari de les sessions plenàries i de comissions informatives passant
a celebrar-les a dos quarts de nou enlloc de les vuit del vespre. Apunta que ell
no hi té cap inconvenient i que, si tothom ho veu bé, es podria modificar el
règim de sessions vigent en el sentit apuntat. Tots els assistents manifesten la
seva conformitat, pel que el règim de sessions vigents es modifica passant a
celebrar les sessions plenàries ordinàries i les de les comissions informatives
prèvies a les mateixes, a dos quarts de nou del vespre.

6.- PREC I PREGUNTES
6.1 Pregunta el regidor sr. Aznar, del GM del PSC, perquè l’ajuntament no
estudia posar a la rotonda d’entrada al municipi alguna mostra de benvinguda,
tal i com ha vist que han fet altres pobles. Comenta el sr. alcalde que podria
estar bé i que ja s’estudiarà el suggeriment.
6.2 Pregunta el sr. Botana, del GM popular, què ha determinat l’alcalde sobre la
qüestió dels despatxos pels grups polítics, qüestió que ja va ser tractada a
l’anterior sessió plenària. Li respon el sr. alcalde que ara per ara és impossible
dotar d’un despatx a cada grup polític, que és materialment impossible, no hi ha
espai, i que, considerant que d’aquí a sis mesos estaran finalitzades les obres
del nou edifici municipal, no troba adequat treure els serveis socials del pis
superior i cercar un local per ubicar-los, amb totes les despeses que això
suposa. Intervé el sr. Domènech per dir que la solució ja s’havia d’haver buscar
fa temps i ara ja es tindria un despatx, però que mai hi ha hagut voluntat
política de donar solució a aquesta qüestió. El sr. alcalde reitera que ara només
queda esperar que s’acabin les obres i que això serà d’aquí 6 mesos. Apunta el
sr. Serra, regidor del GM de CiU, que si els grups polítics han de tenir un
despatx, ell en reclama un pel GM de CiU. Suggereix el sr. Botana que s’habiliti
l’espai que hi ha sota l’edifici de l’ajuntament, a peu de plaça, on ara s’hi guarda
el material que requisa la Policia Local. Que només caldria que la brigada el
pintés i poca cosa més i això podria servir fins l’acabament de les obres del nou
edifici. Finalitza el sr. alcalde dient que si els grups a l’oposició ho volen així, ho
farà.
6.3 Pregunta el sr. Botana com està el tema del local per a la pràctica del Tae
Kwon Do, ja que sembla ser que el regidor d’esports els va prometre que els
habilitaria un magatzem al pavelló. Respon el sr. Serra que ell va parlar de
pintar el magatzem i prou. Demana el sr. Botana com és que no surt informació
d’aquesta disciplina al butlletí d’activitats que s’edita des de Can Laporta. Li
respon el sr. alcalde que deu ser perquè no han fet arribar la informació, que al
butlletí es fa constar tota la informació que els clubs i demès organitzadors
faciliten. Demana el sr. Botana perquè no es pot fer el tae Kwon Do a la pista
del pavelló. Se li respon que perquè no hi ha cap franja horària disponible.

Suggereix el sr. Aznar que es podria fer a les instal·lacions del CEIP o de l’IES.
Finalitza el sr. alcalde dient que el que no esta bé és que qui organitza el Tae
Kwon Do es queixi a sr. Botana i no digui res al regidor d’esports.
6.4 Pregunta el sr. Domènech com és possible que no hi hagi cap cartell
indicador del Portús en tota la Jonquera. Respon el sr. alcalde que s’han
demanat a la Demarcació de Carreteres.
6.5 Demana el sr. Domènech quan començaran les obres d’adequació de la NII. Li contesta el sr. alcalde que ja han començat. Pregunta el sr. Domènech
que quin projecte executen. Li contesta el sr. alcalde que demà ho sabrà ja que
hi ha una reunió amb els responsables de l’obra. Que la qüestió està en si fan 3
o 4 carrils a la zona de la Duana, que això s’estudiarà sobre la marxa sense
necessitat de modificar el projecte.
6.6 Apunta el sr. Domènech que fa uns dies l’equip de govern es va reunir amb
les entitats esportives per comentar el MIEM – Mapa d’infraestructures
Esportives Municipals – que s’ha acabat de redactar. Demana perquè no es va
convocar també els altres grups polítics. Li contesta el sr. alcalde que els grups
polítics ja se’ls informarà en el seu moment, quan el dit document es posi a
consideració del ple municipal per a la seva aprovació.
6.7 Demana el sr. Domènech perquè ara als tribunals qualificadors de les
proves dels processos de selecció de personal no hi formen part els regidors
dels grups polítics a l’oposició. Li contesta el sr. alcalde que no es tracta només
dels regidors de l’oposició sinó de tots, atès que hi ha hagut una modificació de
la normativa. Li demana a la secretària que comenti la qüestió. Indica aquesta
que la modificació normativa a què es refereix el sr. alcalde és la llei 7/2007,
per la qual s’aprova l’estatut bàsic de l’empleat públic, que prohibeix que el
personal polític formi part dels tribunals que es constitueixen en els processos
de selecció de personal. Demana el sr. Domènech com és que les bases no les
aprova el ple. Li respon la secretària, per ordre del sr. alcalde, perquè és
competència de l’alcaldia.
6.8 Pregunta el sr. Domènech si s’ha fet alguna cosa a l’ermita de Sant Julià,
l’estat de la qual ja el va denunciar a l’anterior sessió de ple. Li respon el sr.
alcalde que hi anirà amb l’arquitecta un dia d’aquests.
6.9 Pregunta el sr. Domènech com està l’estudi de la nova taxa pel servei de
recollida d’escombraries. Li respon que aquesta setmana l’empresa GBI ha
presentat les dades que se li varen demanar, relacionades amb el volum de
deixalles que generen les grans superfícies comercials i que amb això es pot
començar a abordar l’estudi econòmic corresponent.
6.10 Demana el sr. Domènech en quin estat es troba l’expedient obert arran de
la denúncia de la Direcció General d’Urbanisme per les actuacions portades a
terme pel sr. Dionís anyada, a la zona del salt del Fitó. Li respon el sr. alcalde

que fa quatre dies s’ha rebut un escrit del Director General d’Urbanisme en el
qual es resol que la dita direcció general assumeixi les competències sobre
disciplina urbanística i sancionadores en el dit expedient, pel que, d’ara en
endavant, aquest tema serà de la competència de la DG d’Urbanisme.
6.11 Demana el sr. Domènech si és cert que des de l’ajuntament s’ha demanat
la col·laboració de l’associació de protecció civil en la celebració del Festival
“Solo Camión”. Li respon el regidor de comerç i turisme, sr. Miquel Guri, dient
que sí, però que la dita col·laboració s’ha demanat a títol individual.
6.12 Comenta el sr. Domènech que a la última sessió plenària va demanar si
era possible disposar dels comptes de la fundació “La Jonquera en Acció”, de
la qual forma part l’ajuntament. Demana si per part del regidor que representa
l’ajuntament a la dita fundació s’han demanat aquests. Li respon el regidor sr.
Guri indicant que la resposta de la fundació és que l’ajuntament no té dret a
rebre aquesta informació. El sr. Domènech demana a la secretària si això és
cert, atenent que l’ajuntament forma part de la fundació. Apunta el sr. alcalde
que l’ajuntament no ha aportat cap quantitat a la fundació. Indica la secretària
que efectivament així és i que creu que a l’ajuntament no li correspon que se li
entreguin el comptes de la fundació. Una altra cosa és demanar alguna dada
econòmica concreta, però no els comptes de la societat.
6.13 Demana el sr. Domènech al sr. alcalde si es va censurar algun fet que
volien portar a terme els diables, el dia del correfoc. Respon el sr. alcalde que
rotundament no i explica com van anar els fets a què es refereix el sr.
Domènech. Informa que els diables van demanar que l’ajuntament instal·lés
l’equip de so a la plaça perquè volien fer un “versot” contra la secretària de la
corporació atès que sembla ser no havien cobrat una factura. Digué que ell va
ordenar denegar el que demanàvem per ser del tot improcedent. Primerament
perquè aquell no era el dia dels “versots”, segon perquè aquesta instal·lació no
estava demanada prèviament i tercer perquè la secretària-interventora de la
corporació és una funcionària que fa la seva feina; fiscalitzar la despesa
pública, entre d’altres. Comenta el sr. Domènech que sembla ser que hi varen
haver amenaces per part de l’alcalde. Li respon aquest dient que digui quines
amenaces i a qui. Que això és absolutament fals. Comenta seguidament que
els Diables de l’Albera varen fer un correfoc i un castell de focs indigne, que els
jonquerencs no es mereixien, i que l’ajuntament se sent estafat ja que el cost
que això ha suposat a la hisenda municipal és superior al de l’any passat.
Acaba dient que té a punt un article que es publicarà a ”La Nostre Vila”
properament.
6.14 Intervé el sr. Ramon Boix per indicar que recentment s’han canviat, per
part de la brigada d’obres, algunes plaques indicatives dels carrers de la
Jonquera, concretament al carrer Cantallops, arrancant-ne una, substituint-la
per una altra, i deixant l’altre extrem del carrer sense placa. Fa esment a la
incongruència de l’actuació ja que no se n’havia d’arrencar cap, només posarne allà on no n’hi havia. A més a més, les que s’han posat són blaves. Fa

esment que també se n’ha canviat alguna a la plaça Catalunya. Li respon
l’alcalde dient que allà s’ha hagut de fer ja que, tal i com estava indicada la
plaça, generava confusió.
6.15 Intervé el sr. Botana, portaveu del grup municipal popular, per demanar
que, ara que s’estan fent les obres de millora a la N-II a dalt la Duana, s’hauria
de mirar de senyalitzar molt bé el pàrquing municipal de la Duana, ja que
ateses les obres, si no es fa així, la gent no sabrà que allà hi ha un
estacionament. Li contesta el sr. alcalde dient que així es farà.
6.16 Intervé el sr. Ricart per comentar els problemes de circulació que creu hi
ha a dalt del carrer Rocaberti i el carrer Albera, aquest de doble direcció,
ocasionant situacions d’un cert perill. Suggereix que potser s’hauria de fer el
c. Albera de direcció única. Comenta el sr. alcalde que ja s’estudiarà.

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

L’alcalde,

La secretària,

