ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 25 D’OCTUBRE DE 2007.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-cinc d’octubre 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 ordinària, 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. Manuel Ángel M. Botana Penela.
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA.- Sr. Sergi Aznar Marín.
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 les actes de les sessions
anteriors celebrades els dies 27 de setembre i 4 d’octubre les quals han estat
repartides als srs. regidors, junt amb la convocatòria de la present sessió.
Intervé el sr. Ramon Boix senyalant que hi ha un matís a fer al punt 6.14, de
l’acta del dia 27 de setembre, en la seva intervenció referida al canvi de
plaques dels carrers per part de la brigada. A la tercera línea del punt referit, on
diu “arrancant la que hi havia per col·locar-la a l’altre extrem del carrer” hauria
de dir “ arrencant-ne una, substituint-la per una altra, i deixant l’altre extrem del
carrer sense placa”.
L’acta s’aprova per unanimitat amb la correcció referida.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS
DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS, AMB EFECTES 1 DE
GENER DE 2008.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:

“ PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, estableix als seus articles 15 a 17 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En concret l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de
modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Atès que convé introduir determinades modificacions a les vigents ordenances
de taxes per prestació de serveis.
Vist l’informe emès per la secretària-Interventora de la Corporació i el dictamen
favorable de la Comissió d’Hisenda.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que
a continuació es relacionen, a aplicar a partir de l’1 de gener de 2008, d’acord
amb el document que consta a l’expedient.
Ordenança fiscal núm. 4, sobre l’impost de béns immobles
Ordenança fiscal núm.5, sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm.6, sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa sobre llicències urbanístiques
Ordenança fiscal núm.10, reguladora de la taxa sobre llicències d’obertura
d’establiments.
Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
cementiris, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres locals.
Ordenança fiscals núm. 13, reguladora de la taxa sobre el clavegueram.
Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa de retirada de vehicles
abandonats o mal estacionats a la via pública.
Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals,estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda,espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic,
indústries al carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i reserves de la via pública per aparcaments, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del servei municipal de llar d’infants.
Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei de
la escola municipal de música.
Ordenança fiscal núm.32, reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica en els vies públiques municipals.
Segon.- Exposar al públic, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, els anteriors
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, als efectes que les
persones interessades puguin presentar les reclamacions que estimin
oportunes, senyalant que, de no presentar-se’n, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
Tercer.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el
termini d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
ordenances modificades.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un
cop s’hagin aprovat definitivament, tal i com preveu l’article 4 del Decret
94/1995, de 21 de febrer.
No obstant això, el ple decidirà. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de les modificacions que es proposa per a
cadascun dels tributs, tal i com ja va fer a la sessió de la comissió informativa
celebrada prèvia a la present sessió, indicant les modificacions que s’han
introduït a última hora, arran de les converses que ha mantingut amb els
regidors dels grups municipals socialista i popular.
Demana si algun regidor vol fer ús de la paraula.
Intervé el sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC, dient que celebra
l’acord al qual CiU ha arribat amb el PSC i el PP. Apunta que el seu grup no
veu bé l’increment d’un 5% de l’IBI, impost que en els últims anys ha pujat un
20%. També creu que s’haurien d’abaixar les quotes de la taxa per emissió de
certificats i, pel que fa a la taxa pel servei de recollida d’escombraries, digué
que l’estudi en què es basen les quotes s’ha fet només pel que fa als grans
productors, pel que és un estudi parcial. En relació a la taxa per estacionament
a espais públics, digué que creu que hi ha sentències que senyalen que s’ha de
pagar en funció del temps real que ha durat l’estacionament. Demana a la
secretària si és així. Respon aquesta afirmativament.
Contesta el sr. alcalde tot dient tot que, pel que fa a l’IBI, la puja és inferior a la
que han aplicat altres ajuntaments com ara Girona, que aplica un 8%. Indica
que, com sigui que els valors cadastrals no es toquen per part de Cadastre, els
ajuntaments es veuen obligats a tocar el tipus de gravamen. Tot i així, digué,
considerant que el valor cadastral s’hauria d’acostar al 50% del valor de
mercat, fet aquest que no es compleix ni de lluny, aquesta puja del 5% és
irrisòria.
Respon el sr. Domènech que aquesta consideració sobre la relació que hi ha
d’haver entre el valor de mercat i el valor cadastral no té sentit ja que la gent té
el seu habitatge per viure-hi, no per vendre’l i fer negoci, per tant, la realitat és
que s’apuja l’impost un 5%, fet aquest que no veu bé atès el superàvit que té
aquest ajuntament.

Li contesta el sr. alcalde que de superàvit poc, que el que pot haver-hi aquest
any és que es tanqui l’exercici amb dèficit. Continua el sr. alcalde dient que, en
relació a l’opinió del sr. Domènech sobre la taxa pel servei de recollida
d’escombraries, l’estudi és parcial perquè no es pot fer d’una altra manera, no
es pot pesar el que cada veí aboca al contenidor. Continua dient que s’han
estudiat els abocaments de les superfícies comercials que representen el 94%
del total, fet aquest que dóna una fiabilitat total a l’estudi que ha fet l’empresa.
Respon el senyor Domènech que, a més a més, el cost del servei s’ha duplicat
en relació a l’anterior concessionari. Apunta que ja sap que hi ha més personal
però que l’ajuntament podia haver ordenat un seguit de mesures com ara el
tancament de les grans superfícies de pàrquing privats etc. i no ho ha fet.
Li contesta el sr. alcalde dient que el municipi de la Jonquera és diferent i això
ho sap perfectament el sr. Domènech.
Pel que fa a la taxa per l’emissió de certificats, s’han mantingut les tarifes de
l’any anterior.
Demana la paraula el sr. Botana per dir que ell voldria que els certificats fossin
gratuïts. Li respon el sr. alcalde que això no pot ser, que aquest ajuntament té
tres mil i pocs habitants i els serveis que subministra són per a deu mil, això fa
que tingui unes despeses molt superiors a les d’un municipi de les seves
característiques, fet aquest que impossibilita la gratuïtat de serveis.
Contesta el sr. Botana que entén aquest raonament. Es refereix a què no veu
bé que quan algú demana un certificat se’l faci tornar l’endemà. Per indicació
del sr. alcalde respon la secretària que, amb el volum de feina que hi ha, moltes
vegades és impossible fer-ho en el moment.
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: 4 vots, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup
municipal d’ERC.
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC D’IDENTIFICACIÓ I REGULACIÓ DE MASIES I CASES
RURALS.
Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ En sessió plenària de 26 d’abril d’enguany, per unanimitat dels membres de la
corporació assistents a la dita sessió, s’aprovà provisionalment el pla especial
urbanístic de identificació i regulació de masies i cases rurals de la Jonquera,
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
condicionat a què en el mateix s’esmenessin alguns errors i omissions

detectades i esmentades per l’arquitecta municipal en el seu informe de 22 de
gener.
Atès que per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
s’han esmenat els errors i omissions abans referits, mitjançant l’elaboració d’un
nou document tècnic entregat en data 24 de maig últim, tal i com així ho indica
l’arquitecta municipal en el seu informe de data 31 de maig d’enguany.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple
l’adopció del següent acord :
Primer.- Verificar el text refós del pla especial urbanístic d’identificació i
regulació de masies i cases rurals de la Jonquera, redactat pels serveis tècnics
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que consta a l’expedient.
Segon.- Trametre l’esmentat text refós i l’expedient a la Comissió territorial
d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 22 d’octubre de 2007.L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde el contingut de la proposta, de verificació del text refós
redactat que inclou les rectificacions detectades.
Demana la paraula el sr. Ramon Boix, del grup municipal d’ERC senyalant que
s’ha estudiat el pla especial i ha vist que qualsevol ruïna existent al municipi pot
ser objecte de rehabilitació, fins i tot aquells coberts que mai han tingut sostre.
Apunta que fins i tot Sant Pere del Pla de l’Arca, que és reserva arqueològica,
pot ser rehabilitat. Li contesta el sr. alcalde que el fet que es pugui rehabilitar
Sant Pere del Pla de l’Arca no vol dir que la rehabilitació sigui per l’ús
d’habitatge, sinó pel mateix ús que tenia, que així és com ho regula la Llei
d’Urbanisme.
Demana la paraula el sr. Boix apuntant que si s’aprova el pla creu necessari
elaborar i aprovar les ordenances corresponents, per tal de determinar que les
construccions, una vegada rehabilitades, s’hauran de subministrar d’energia
provinent de fonts alternatives: solar i/o eòlica, evitant així el pas de línees
elèctriques pel sòl no urbanitzable. Li contesta el sr. alcalde que això ja es fa
així en zones rústiques. Intervé novament el sr. Boix dient que també s’ha
d’obligar que mantinguin la franja de protecció contra incendis.
Finalitza el sr. alcalde dient que veu bé el que ha apuntat el sr. Boix, en el
sentit de ser més restrictius en les rehabilitacions, excloent del catàleg els
coberts a què ha fet referència, pel que retira la proposta deixant el tema sobre
la taula fins una propera sessió, una vegada retocat el document en aquest
sentit.

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
DE 4 D’OCTUBRE D’ENGUANY, DE DELEGACIÓ AL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ DE LES COMPETÈNCIES PER A LA
REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ.
Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Atès que l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà vol
redactar un projecte de campanya de compostatge casolà per impulsar aquesta
pràctica als municipis de la comarca que encara no l’hagin iniciada.
Atès que és interès d’aquest ajuntament col·laborar amb el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà en la redacció del projecte de campanya de compostatge
casolà.
Atès que aquest projecte es presentarà a la propera subvenció que convocarà
l’Agència de Residus de Catalunya a tal efecte.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 d’octubre de 2007
s’acordà aprovar la delegació i sotmetre la mateixa a ratificació del Ple
Municipal.
Vist el que estableixen:
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC),
modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.
- Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, reguladora de
residus.
Per tot això per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la inclusió de
l’ajuntament de la Jonquera en la redacció del projecte de campanya de
compostatge casolà.
Segon.- Ratificar la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de les
competències necessàries per a la presentació del projecte de la campanya de
compostatge casolà a la propera subvenció que convocarà l’Agència de
Residus de Catalunya.
Tercer.- Ratificar la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de la
realització de la campanya de compostatge casolà en cas d’atorgament de la
subvenció de l’ARC per aquest efecte.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Cinquè.- Facultar l’alcalde per a la realització de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acord anteriors.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”

Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. Intervé el sr.
Domènech dient que a l’ordenança fiscal corresponent a la taxa pel servei de
recollida d’escombraries s’ha introduït una bonificació als subjectes passius que
s’adhereixin a la dita campanya. Indica que això serà difícil de controlar i es
beneficiarà a la gent que té patis, jardins .. i que té més diners.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

5.PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA ENDEGADA PER
FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LES COMARQUES
GIRONINES PER ACONSEGUIR LA GRATUÏTATDEL TRANSPORT PÚBLIC
URBÀ I INTERURBÀ.
Comenta el sr. alcalde que en data 5 d’octubre va tenir entrada al registre de
l’ajuntament un escrit signat per Montserrat Castellana Rosell, en el qual posa
de manifest la campanya que un nombre de familiars de persones
discapacitades intel·lectualment de les comarques de Girona han endegat per
aconseguir per a elles la gratuïtat o bonificacions en el transport públic urbà i
interurbà, així com una ampliació d’horaris en dies festius, afavorint la plena
integració i autonomia d’aquestes persones, demanant el recolzament d’aquest
ajuntament.
Senyala el sr. alcalde que, al no tenir aquest ajuntament transport públic urbà,
no pot emprendre cap mesura de manera directa en aquest sentit, però que sí
creu oportú l’adhesió del consistori a la dita campanya.
Demana la paraula el sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC, dient
que veu bé la proposta afegint que s’hauria de complementar aquesta en el
sentit de demanar que tot el transport públic sigui adaptat.
Els assistents manifesten la seva conformitat i la proposta d’adhesió de
l’ajuntament de la Jonquera a la campanya referida és aprovada per
unanimitat.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No hi ha propostes urgents.

7.- PRECS I PREGUNTES
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula.
7.1 Intervé el sr. Domènech per comentar que a la sessió anterior havia
demanat el perquè ara els membres dels grups polítics a l’oposició no formen
part dels tribunals qualificadors de les proves per a la contractació de personal.
Digué que se li va respondre que aquest canvi era degut a la nova regulació
que del tema fa l’estatut bàsic de l’empleat públic. Continua dient que han fet la
corresponent consulta als seus assessors del partit i aquests són de l’opinió

que el personal a què es refereix l’art. 60.2 de l’estatut no és d’aplicació als
regidors i alcalde de les corporacions locals.
El sr. alcalde dóna la paraula a la secretària indicant aquesta que el tema ha
estat estudiat per ella mateixa i el tècnic general de la corporació i que l’opinió
que tenen és compartida per altres ajuntaments, els quals han deixat d’incloure
els membres de la corporació als tribunals, per exemple l’ajuntament de Llançà,
que en una convocatòria, a la qual ha estat designada membre del tribunal la
que subscriu, no hi ha ni l’alcalde ni cap regidor, presidint el tribunal el
secretari.
Apunta el sr. Domènech que si és així tampoc podria formar part del tribunal
l’alcalde. La secretària li dóna la raó, afegint però que si s’ha posat a l’alcalde
com a president és perquè s’ha entès que l’alcalde, en la seva qualitat de cap
de tot el personal de la corporació, pot presidir el tribunal.
Intervé el sr. alcalde dient que ell no té cap inconvenient en deixar de formar
part dels tribunals. Afegeix que potser es podria demanar l’opinió que al
respecte té l’ACM i la Generalitat. Indica la secretària que no té cap
inconvenient en fer la consulta. Senyala l’alcalde que es farà la consulta i
s’informarà de la contesta.
7.2 Pregunta el sr. Domènech a la secretària si és cert que en una sessió
anterior, i a una pregunta seva sobre la competència a l’hora d’aprovar les
bases que regeixen les convocatòries de processos de selecció de personal,
aquesta va contestar que era de l’alcalde. Respon la secretària que sí, que és
de l’alcalde.
7.3 Continua amb la paraula el sr. Domènech dient que quan es va parlar en
sessió plenària de la retribució a percebre pel sr. alcalde es va dir que
l’increment que es proposava venia justificat perquè a aquesta legislatura
deixava de ser president del Consell i per tant, la part que percebia del dit
organisme i que feia que el sou que ell cobrava de l’ajuntament fos menor, ara
ja no seria així. Afegí que ells varen veure bé la proposta perquè creuen que
l’alcalde ha de cobrar un sou correcte, però resulta que el sr. alcalde cobra del
CCAE determinades quantitats per conceptes varis i fan que tot plegat suposi
una quantitat important. Demana al sr. alcalde si a la vista d’aquesta situació
pensa fer alguna cosa.
Respon el sr. alcalde dient que ara cobra per sota del que cobrava a l’anterior
legislatura i li pot demostrar quan vulgui. Respon el sr. Domènech que no creu
que sigui així i li respon el sr . alcalde que li demostrarà quan vulgui.
Demana la paraula el sr. Botana per dir que el problema ve de quan es va
acceptar que la retribució de l’alcalde s’incrementés un 50% i li pregunta al sr.
Domènech si el que vol és que l’alcalde s’abaixi el sou.
7.4 Intervé el sr. Domènech dient que a una obra que s’està executant s’ha
trobat una mina d’aigua. Demana si hi ha algun informe dels tècnics i de quina
data és la mina. Li respon el sr. alcalde que és cert però que la mina no es
toca, només s’entuba. Contesta el sr. Domènech que quan es troben restes
s’han de fer informes etc. Li replica el sr. alcalde que la mina no s’ha trobat, que
ja se sabia que existia. Indica que deu ser dels segles XVII o XVIII però de cap

manera de l’època romana, i que no desapareix, s’aprofitarà per netejar-la i fer
un registre.
7.5 Recorda el sr. Domènech que abans de les eleccions es va dir que es
remodelaria el Parc d’en Lloveras però que a hores d’ara només s’hi ha posat
un gronxador. Pregunta si se’n posaran més. Respon l’alcalde que sí.
7.6 Demana el sr. Domènech si l’alcalde ja ha anat a l’ermita de Sant Julià
amb els tècnics, tal i com va dir que faria en una sessió anterior. Contesta
l’alcalde que encara no.
7.7 Demana la paraula el sr. Boix per demanar com és que s’ha retirat la placa
que hi havia al pavelló, commemorativa de la seva inauguració. Respon el sr.
alcalde dient que no s’ha retirat sinó que es canviarà de lloc. Digué que s’ha
tret del seu lloc fins ara perquè allà s’ha col·locat un moble on guardar els
trofeus que havia estat demanat pels diferents clubs i que ara es mirarà de
trobar un altre emplaçament.
7.8 Continua amb la paraula el sr. Boix preguntant com és que a l’espai on es
practica l’skate hi ha material que sembla de reciclatge. Contesta el sr. alcalde
que és material que porten els nois que practiquen l’skate i que de tant en tant
es fa una neteja. Informa el sr. Boix que als municipis de la Catalunya Nord ha
vist que als recintes esportius oberts hi tenen col·locats uns cartells informatius
que vénen a dir que la responsabilitat en l’ús de les instal·lacions és del propi
usuari i que creu que estaria bé adoptar aquesta mesura en aquestes
instal·lacions obertes com ara la pista d’skate. Senyala l’alcalde que és una
bona proposta. Senyala el sr. Domènech que potser convindria posar elements
nous. Li respon l’alcalde que d’acord, però que els nois porten fustes, ferros i
demés material.
7.9 Demana el sr. Botana, portaveu del grup popular, que l’ajuntament
senyalitzi adequadament el pàrquing de la Duana afectat per les obres que
porta a terme el Ministeri de Foment a la N-II, que s’instal·lin indicadors etc., ja
que tota la zona és un caos. Li contesta el sr. alcalde que recentment s’ha
senyalitzat amb indicadors de nucli urbà, pàrquing, zona comercial, etc., però,
no obstant això, ho mirarà i es reforçarà, si cal.
I sense més intervencions ni més punts a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la
sessió essent les 21,50 hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

