ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 26 DE FEBRER DE 2009.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-sis de febrer de dos mil nou. 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.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
NO ASSISTEIX.- sr. Miquel Guri Boixader
ACTUA DE SECRETÀRIA: 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 repartida còpia de l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia
29 de gener de 2009, aquesta va ser aprovada per unanimitat, afegint al final
de la última intervenció del sr. Domènech del punt 1 de l’ordre del dia, a
continuació de “... l’arranjament de la urbanització del polígon Vilella“ el text
següent: “el pont de Prat d’en Malagrava o les vivendes del Roc de Miradones”.

2.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
EMPORDÀ DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ,
TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS PER
INFRACCIÓ DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES.Es dona lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“ L’ajuntament de la Jonquera està realitzant la gestió, tramitació i recaptació
en voluntària de les multes mitjançant contracte de prestació de serveis subscrit
amb l’empresa Tribugest, SL, havent manifestat aquesta la voluntat d’estudiar
el preu del contracte atès que manifesta haver-se trencat l’equilibri econòmic
del mateix.
L’article 106 de la Llei 7/1985, de 26 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i
inspecció dels tributs propis, sens perjudici de les delegacions que es puguin
atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les respectives
comunitats autònomes.
L’article 25.1.c) del Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
disposa que correspon a la comarca l’exercici de competències municipals per
delegació o encàrrec de gestió.
L’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les
entitats locals podran delegar en la CCAA o en altres entitats locals que formin
part del territori on estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació tributàries que aquesta llei li atribueixi; així com la resta
d’ingressos de dret públic que li corresponguin.
L’acord de delegació l’haurà d’adoptar el Ple de la corporació i haurà de fixar
l’abast de l’esmentada delegació, i es publicarà, una vegada acceptada per
l’òrgan corresponent de govern.
Segon l’article 7.3 del TRLHL , l’exercici de les facultats delegades s’haurà
d’ajustar als procediments, tràmits i mesures generals jurídiques o tècniques
que estableixi la legislació vigent.
Vist el que s’ha exposat, aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament Ple
l’adopció del següent acord :
Primer.- Delegar a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà les facultats
en matèria de gestió, tramitació i resolució d’expedients sancionadors per
infraccions de circulació de vehicles.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració d’acord amb l’esborrany del
mateix que consta a l’expedient.
Tercer.- Facultar a l’alcalde-president per tal que, en representació de la
corporació, signi el conveni de delegació abans esmentat.
Quart.- Publicar el present acord al BOP de Girona, per al seu coneixement i
efectes.

No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 23 de febrer de 2009.”
Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. Intervé el sr.
Botana, del grup municipal popular, per preguntar quin cost tindrà per
l’ajuntament. El sr. alcalde passa la paraula a la secretària que subscriu
senyalant aquesta que amb la gestió per part del Consell Comarcal
s’estalviaran diners, ja que aquest cobra un percentatge dels ingressos
recaptats i l’empresa cobra en funció dels tràmits que ha de realitzar per cada
expedient.
Pregunta el sr. Botana des de quan el Consell Comarcal fa la gestió de les
multes dels municipis. Li respon el sr. alcalde que des de fa uns dos anys
aproximadament. Digué que abans només gestionava les multes dels municipis
que li havien delegat la recaptació dels tributs però ara ja ho fa a tots el que ho
demanin.
Demana el sr. Domènch quins han estat els ingressos i els costos del servei
durant l’any 2008. El sr. alcalde passa la paraula a la secretària indicant
aquesta que s’ha fet un estudi comparatiu entre el que ha costat la gestió de
Tribugest durant l’any 2008 i els ingressos que ha cobrat l’ajuntament derivat
de la gestió de les multes de la dita empresa i el que s’hagués hagut de pagar
al CCAE per la seva gestió en base als mateixos ingressos recaptats abans
esmentats. El resultat és el següent :
Tribugest, SA
Consell C. Alt Empordà

Ingressos
12.075,65 €
12.075,65 €

Despeses
11.199,84 €
2.799,96 €

Comenta que la diferència s’explica pel fet que Tribugest és una empresa i, per
tant, a l’hora de prestar el servei cerca un benefici i el Consell Comarcal, al ser
una administració pública, no funciona de la mateixa manera. Acaba dient la
secretària que tot i els costos esmentats, li consta que actualment l’empresa
no obté cap benefici en la gestió del servei a la Jonquera ja que fa un temps
s’incrementaren molt els costos postals i no és la primera vegada que demanen
una revisió del preu.
Sense més intervencions el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

3.PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 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 data 28 de febrer de 2008 el Ple municipal aprovà inicialment el Pla
Especial Urbanístic d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals de la
Jonquera.
Exposat al públic l’acord anteriorment referit mitjançant publicació dels edictes
corresponents al BOP, tauler d’anuncis de la corporació i el Punt Diari, període
que anà del 30 de desembre 2008 al 29 de gener 2009, es presentà una
al·legació, per part del grup municipal d’Esquerra Republicana, a l’ajuntament
de la Jonquera.
Estudiada la mateixa i vist l’informe emès per l’arquitecta municipal.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya a aquest ajuntament, en el sentit
següent:
1. Excloure del catàleg les fitxes amb els núm. 16 (Mas Fabra), 18 (Can
Coima), 20 ( Can Pau ), 21 (Can Mundina), 24 (Can Buarat), 46 (Mas
Patirà), 52 (Can Travessa), 56 (Mas de la Por), 57 (Mas de la Por de
l’Alzina) per no complir amb els criteris orientatius recollits al document
aprovat pel Departament de PTOP per a la determinació de ruïna
recuperable.
2. Excloure del catàleg les fitxes 79 ( Les Serres) i 80 ( Les Pipes). Tot i
que l’al·legació fa referència a excloure els usos d’habitatge, hoteler i
restauració, usos que ja no tenien admesos, es creu procedent treure a
les dites ruïnes la capacitat de restauració atès que mai han estat
habitatges sinó edificis industrials.
Segon.- Modificar els usos admesos a les a les masies corresponents a les
fitxes : 07 (Mas del Forn del Vidre), 37 (Sant Pere del Pla de l’Arca), 47 (Mas de
l’Ermita de Santa Llúcia) i 75 (Mas de l’Església) , en el sentit de prohibir els
usos hoteler i restauració conservant però els usos d’habitatge, turisme rural i
educació en el lleure, per entendre que és només si s’admet la possibilitat de
restauració de les masies que serà possible que es restaurin també les
esglésies a elles adossades.
Tercer.- Atès que les modificacions que es proposa introduir poden afectar
drets i interessos de tercers, obrir un nou termini d’informació pública d’un mes
a comptar de l’endemà de la publicació del present acord al BOP i tauler
d’anuncis de la corporació, així com al diari El Punt, per tal que les persones
interessades puguin formular les al·legacions que estimin oportunes en defensa
dels seus legítims interessos.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 23 de febrer de 2009.”

Demana la paraula el sr. Ramon Boix per manifestar que el seu grup manté
l’opinió continguda a l’al·legació, d’excloure totes les fitxes que allà s’esmenten,
criteri aquest que comparteix el Departament de Medi Ambient.
Comenta el sr. Domènech que creu que s’ha de respectat el parer del
Departament de Medi Ambient i apunta que moltes de les ruïnes a les quals
s’atorga el dret a ser restaurades no han estat mai habitades. Digué que ell
personalment creu que encara s’hauria d’haver estat més restrictiu.
Intervé el sr. alcalde dient que hi ha propietaris que volen rehabilitar les masies
i això no està malament, primer perquè deixa d’haver-hi una ruïna i desprès
perquè es neteja el bosc, etc. Pel que fa a les masies que tenen adossada una
ermita, es creu que l’única manera que hi ha de restaurar l’ermita és permetre
la restauració de la masia, altrament l’ermita s’acabarà derruint.
Apunta el sr. Domènech que és un criteri però el seu grup divergeix ja que són
molt més restrictius en aquest sentit. Pel que fa al comentari que ha fet el sr.
alcalde en relació a la conservació de les ermites adossades a masies,
comentà que una vegada aquestes arranjades després els seus propietaris les
tanquen amb pany i clau i ningú les pot visitar
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, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC
Abstencions: cap
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES QUE REGULARÀ EL CONCURS PÚBLIC PER A LA
CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PLAÇA DEL
CARRER DR. SUBIRÓS.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“Vista la sol·licitud d’atorgament de concessió per a l’ús privatiu de la terrassa
situada davant el local destinat a bar-restaurant al carrer Doctor Subirós 5 baix
3 del barri del Portús de la Jonquera, formulada pel sr. Sebastián Medrano
Egea, en nom i representació de la societat Buffet Libre Rossello SL.

L’esmentat ús està sotmès a concessió administrativa, atès que implica la
modificació i transformació del domini públic, de manera que resulta d’aplicació
el procediment establert als articles 61 a 70 del Reglament de patrimoni dels
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
El peticionari ha presentat el projecte tècnic, el qual inclou la memòria
justificativa, els plànols corresponents, així com el pressupost de l’actuació.
Examinada la sol·licitud i la documentació indicada, s’estima pels serveis
competents que, en principi, l’ocupació del domini públic sol·licitada és
oportuna i no genera cap perjudici ni per al domini públic ni per als seus
usuaris.
És voluntat de la corporació municipal establir una durada de la concessió de
20 anys i, per tant, superior als quatre anys, la qual cosa determina que la
competència per al seu atorgament correspon al Ple municipal, d’acord amb els
criteris indicats a l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
L’article 64 del Reglament de patrimoni dels ens locals preveu que correspon al
Ple apreciar en principi l’oportunitat de l’ocupació i, en el mateix acord,
encarregar la redacció del projecte, essent també necessari elaborar un plec de
clàusules de la concessió.
Per tot això, tinc a bé proposar al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar la conveniència, en principi, de l’ocupació del bé de domini
públic situat davant el local del carrer Doctor Subirós núm. 5 baix 3 per dedicarlo a l’ús privatiu de terrassa de bar-restaurant.
Segon.- Aprovar inicialment el projecte tècnic presentat per la societat
peticionària, Buffet Libre Rosselló SL, i redactat per l’enginyer sr. Dionís
Cañada Ylla, així com el plec de condicions corresponent.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte i plec de condicions
per un termini de trenta dies, des de la publicació del corresponent anunci al
BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Disposar que tant el projecte tècnic com el plec de condicions
s’entendran definitivament aprovats, amb caràcter automàtic, en cas que no es
presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública.
Cinquè.- Convocar la concurrència pública corresponent per atorgar la
concessió administrativa per a l’ús privatiu esmentat, per un termini de quinze
dies naturals, període que quedarà suspès en cas de presentació d’al·legacions
al Plec de Clàusules i al projecte tècnic.
No obstant això el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”

Intervé el sr. alcalde per fer un comentari exhaustiu de l’origen d’aquesta
qüestió quan a l’any 1994 l’ajuntament atorgà al propietari del bar-restaurant
situat a la dita plaça la concessió administrativa a 20 anys per la col·locació de
taules i cadires. Seguí dient que ara el que pretén és la instal·lació d’una
estructura de vidre i alumini que protegeixi les taules i cadires.
Demana la paraula el sr. Domènech per dir que 20 anys són molts i demana a
la secretària si no es pot fer per menys anys, 10 per exemple.
Respon la secretària dient que sí que es pot reduir el termini i que el màxim són
50 anys.
Demana el sr. Domènech quin és el cànon anual fixat. Respon el sr. alcalde
que 10.000 € a l’any.
Suggereix el sr. Domènech que el termini es faci per 10 anys prorrogables.
Respon el sr. alcalde que sempre han parlat de 20 anys i no veu perquè s’ha
de reduir el termini.
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: 0
Abstencions: 4, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT
ALS GRUPS DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL CATALANA QUE
UTILITZEN MATERIAL PIROTÈCNIC.Es dona lectura a la moció que presenta al ple el grup municipal de CiU, la qual
textualment diu així :
“Atès que, la cultura del foc representa una de les manifestacions més
característiques de les festes populars catalanes existint arreu de Catalunya
centenars de grups de foc pirotècnics com balls, colles de diables i de bestiari
de foc que a través de les seves actuacions donen a conèixer la nostra cultura
popular arreu.
Atès que, els grups culturals populars i tradicionals que utilitzen material
pirotècnic en les nostres festivitats tradicionals formen part de la nostra
identitat, de la nostra cultura i del nostre patrimoni com a catalans, que ha
persistit al llarg de moltes generacions i sobreviscut en èpoques difícils per al
nostre país.

Atès que, la nova directiva europea 2007/23/CE sobre la posada en el mercat
d’articles pirotècnics ha introduït importants modificacions en l’àmbit de l’ús del
material pirotècnic sense tenir en compte les nostres tradicions i referents
culturals, reconeixent que l’ús d’artificis de pirotècnia va íntimament lligat als
costums i tradicions culturals que són sensiblement divergents entre els Estats
membres.
Atès que, l’objecte de la directiva és la regulació de normes que facilitin la lliure
circulació d’articles pirotècnics en el mercat interior garantint la seguretat
pública i la dels consumidors establint una limitació per raó d’edat i el
compliment d’uns requisits (distàncies de seguretat) que no tenen en compte
les nostres tradicions.
Atès que, la moratòria efectuada l’any passat mitjançant ordre de Presidència
de l’entrada en vigor de la directiva europea fa que la transposició de la mateixa
a la normativa estatal plantegi diversos interrogants sobre l’esdevenidor de les
nostres festes populars, cosa que ha motivat la convocatòria d’un acte festiu i
reivindicatiu i la redacció d’un manifest per part de diverses entitats de cultura
popular i tradicional que es reuniran a Berga, Castelló i Mallorca.
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’ajuntament de
Barcelona van organitzar conjuntament una Jornada sobre “El món del foc en la
cultura popular” on es va debatre aquesta problemàtica expressant la
preocupació compartida tant pels municipis com per les entitats que són l’ànima
de la festa.
Per tot això que hem exposat el Ple de l’ajuntament adopta els següents:
ACORDS
Primer. Requerir al Ministerio de Industria i al govern espanyol que, quan faci
la transposició de la directiva 2007/23/CE a la legislació estatal, respecti l’àmbit
cultural festiu popular i tradicional que es realitza amb material pirotècnic com
expressió del patrimoni cultural de Catalunya, atesa la distinta finalitat entre l’ús
cultural i festiu en actes tradicionals i la producció i comercialització de
productes pirotècnics amb altres finalitats.
Segon. Sol·licitar al departament de Cultura de la Generalitat que vetlli per la
defensa de la continuïtat de les nostres tradicions i de la llibertat d’expressió
col·lectiva del nostre poble abans que es realitzi la transposició de la directiva.
Tercer. Donar suport al reconeixement d’aquesta singularitat del món del foc
en les festes populars i tradicionals actuant en defensa dels grups i entitats que
han possibilitat la pervivència de les nostres tradicions i donant suport a totes
aquelles mobilitzacions que es facin per adequar la normativa aplicable a la
realitat de les nostres festes tradicionals.

Quart. Defensar que l’ús de material pirotècnic en les festivitats populars es
realitzi per ciutadans formats, tal com prescriu l’article 7.2 de la Directiva
europea, sense que es prohibeixi la realització dels esdeveniments tradicionals
per raons que no tinguin en compte les nostres tradicions culturals.
Cinquè. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques. Així mateix, fer arribar al Consell i al Parlament
Europeu que el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i
tradicional no ha de veure’s limitat per una legislació industrial, atès que la
finalitat no és mercantil sinó cultural i que forma part de les tradicions populars
de Catalunya.
La Jonquera, 23 de febrer de 2009.”
Comenta el sr. alcalde que sembla ser que, arran de totes les accions que
s’han fet en defensa d’aquests grups de cultura popular, el Govern de l’Estat
està en bona disposició per admetre les especials característiques que es
donen a Catalunya i a València en relació a la cultura del foc.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, els r. alcalde posà la moció
a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

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

7.- PRECS I PREGUNTES
Abans d’obrir el torns per a la formulació de precs o preguntes, pren la paraula
el sr. alcalde per donar als membres del ple dues informacions.
Comentà que aquest any es celebren els 30 anys de la constitució dels primers
ajuntaments de la democràcia i per aquest motiu l’ajuntament de la Jonquera
vol celebrar un acte institucional en el qual es convidi als exalcaldes i
exregidors de la democràcia. Digué que en total són 66 persones i que una
vegada estructurat l’acte, n’informarà al ple degudament.
Seguidament es referí al parc eòlic de Windmaster. Per una banda comentà la
recent visita que els serveis municipals havien mantingut amb el cap dels
serveis territorial d’urbanisme a Girona per veure la seva opinió en relació al
pla especial que està en tràmit. Arran de la mateixa, s’acordà mantenir una
trobada amb el tècnic sr. Fort per veure la seva opinió en relació als
condicionats que es volen introduir al dit pla parcial.

Apunta seguidament que des de fa uns dies el propi ajuntament i els propietaris
de les finques on es pretén instal·lar els molins i els pals de la línea elèctrica
d’evacuació estan reben del Servei d’Indústria de la Generalitat separates de
les seves afectacions del projecte en qüestió, amb l’atorgament d’un termini de
20 dies per presentar al·legacions. Continuà dient que aquest mateix matí s’ha
reunit a Girona amb el Cap del servei d’Indústria, sr. García-Aranda, i ell mateix
li ha suggerit que l’ajuntament demani més informació del tema ja que reconeix
que no se’n té prou. Digué que així es farà i, a més a més, convocarà una
reunió amb els propietaris afectats, ja que han estat varis els que l’han
demanada, per comentar la qüestió.
Pregunta el sr. Domènech quina és la voluntat de l’equip de govern. Li respon
el sr. alcalde que la de demanar tota la informació i els projectes a Indústria per
tal de tenir un coneixement total de què s’està tramitant. Comenta també que
no es poden demanar les llicències municipals pertinents si no es té clara la
instal·lació de la línea d’evacuació. Demana el sr. Domènech que l’equip de
govern mantingui informats als regidors de l’oposició de tot aquest tema.
Seguidament el sr. alcalde obre el torn per a la formulació de precs o
preguntes.
7.1

Intervé el sr. Domènech dient que l’obra del carrer de les Alzines, en fase
de licitació i apunt de procedir a l’obertura de les proposicions, està
finançada amb el préstec a llarg termini que es va formalitzar l’any passat,
el qual va ser objecte d’una modificació del tipus d’interès. Demana quina
quantitat es paga en concepte d’interessos. Li respon el sr. alcalde que
aquesta informació se li donarà a la propera sessió.

7.2

Comenta el sr. Domènech les obres de la carretera N-II. Demana si, a
banda de l’arranjament de les voreres, s’actuarà també als ponts. Respon
el sr. alcalde dient que aquetes actuacions es fan amb fons diferents dels
del projecte. Que l’empresa que executava les obres va fer suspensió de
pagaments i que el Ministerio de Fomento no farà res més fins que l’obra
no la tingui adjudicada la nova empresa. Seguidament el sr. Domènech
pregunta si l’alcalde sap quelcom de com quedarà la sortida d’Arias
Comellas. Respon el sr. alcalde que el carrer Arias Comelles no serà
d’entrada des de la N-II, serà només de sortida, i que s’està executant el
que es contemplava al projecte. Continua el sr. Domènech dient que és
abusiu el que s’està fent amb l’ocupació del carrer Jesús Mercader, que
és un tram urbà i s’estan passant amb les molèsties que estan ocasionant
als veïns. Respon el sr. alcalde que això no és una competència de
l’ajuntament. Replica el sr. Domènech que alguna cosa pot fer
l’ajuntament. Acaba el sr. alcalde dient que quan s’hagi acabat tot
quedarà amb un talús fet i amb pantalles acústiques. I amb els ponts
arranjats.

7.3

Pregunta el sr. Domènech quina és actualment la previsió de pagament
de factures de l’ajuntament. El sr. alcalde passa la paraula a la secretària
responent aquesta que d’uns quatre mesos.

7.4

Intervé el sr. Domènech per recordar que havia demanat al sr. alcalde
quines plantes s’havien plantat a la rotonda de la N-II. Contesta el sr.
alcalde dient que encara no ho ha demanat. Reitera la petició el sr.
Domènech dient el sr. alcalde que ho demanarà.

7.5

El sr. Domènech formula el prec de què es faci netejar la brutícia que
entra per la segona porta de ferro de l’edifici del nou ajuntament que dóna
a la plaça. Comenta que com que és una porta que no s’obre mai allà
s’acumula molta porqueria. El sr. alcalde diu que parlarà amb la senyora
de la neteja.

7.6

Es queixa el sr. Domènech que es convoqués una comissió informativa i
una junta de portaveus al migdia. Digué que s’havia quedat que es farien
al vespre, ja que hi ha regidors que al matí no els va bé. Contesta el sr.
alcalde que va ser un cas excepcional.

7.7

Intervé el sr. Botana per preguntar el perquè quan un surt de la rotonda
que hi ha a la Duana hi ha un cartell indicatiu que s’acaba el terme de la
Jonquera quan això, evidentment, no és cert. Li respon el sr. Domènech
dient que es una senyal indicativa que acaba el tram urbà i la limitació
d’anar a més de 50 km/h.

Sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21:35 hores,
de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

