ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Identificació de la sessió.
Número: 1/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de febrer de 2017
Horari: 21:04 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial.
Hi assisteixen:
Marina Gutés i Serra, alcaldessa.
Aline Pagès i Guitard, regidora del grup municipal d’ERC
Gerard Couto i Bota, regidor del grup municipal d’ERC
Josep Jovell i Pujulà, regidor del grup municipal de CiU.
Gemma Valls i Rubio, regidora del grup municipal de CiU
Benet Boadas i Pagès, regidor del grup municipal de la CUP
Albert Cuadros i Baserba, regidor del grup municipal de la CUP
Rosa Safont i Quintana, Secretària accidental
Ordre del dia:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016.
2.- Proposta de nomenament Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau Substitut.
3.- Aprovació provisional, si procedeix, Bases reguladores de la tercera Beca
Transcripció i edició de les memòries del Dr. Pere de Palol.
4.- Aprovació, si procedeix, proposta de membres del jurat de la tercera
Beca Transcripció i edició de les memòries del Dr. Pere de Palol.
5.- Aprovació, si procedeix, Moció presentada pel grup d’ERC, referent als
beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge.
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6.- Aprovació, si procedeix, Moció que presenten tots els grups municipals
de sol·licitar la gratuïtat de l’AP-7, amb motiu de l’execució de les obres de
rehabilitació de les rotondes de la N-II de La Jonquera.
7.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:

1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA SEGÜENT:
- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE
DESEMBRE DE 2016.
L’Alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat acorden:
** L’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de
2016.

2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I
JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
L’Alcaldessa manifesta que vist el certificat de l’acord de la Comissió de la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 22 de
novembre de 2016, en el que interessa la proposta de nomenaments dels
càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut d’aquest municipi, per
estar pròxim a finalitzar el nomenaments dels anteriors.
Vistos els articles 4,5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau, es va procedir a fer pública la convocatòria per a cobrir les vacants
de Jutge de Pau titular i substitut, mitjançant edictes en el B.O.P. de Girona,
núm. 245, de 27 de desembre de 2016, en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i en el tauler d’anuncis del Jutjat Degà de Figueres.

PLE ORDINARI 28/02/2017

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, hi ha hagut les següents:
Com a Jutge de Pau titular:
JOSEP TRILLA LASPLASAS, amb DNI Núm. 40453353-X .
EVA SALGADO PAREJA, amb DNI Núm. 40435679-T
BRUNO COMAS COLON, amb DNI Núm. 40454110-P
Com a Jutge de Pau substitut:
SALVADOR MORADELL ALECH, amb DNI Núm. 40423072-C
Vistes les propostes presentades per Jutge de Pau titular i les votacions
emeses:
Sr. JOSEP TRILLA LASPLASAS, amb DNI Núm. 40453353-X, cinc vots
a favor dels regidors del grup municipal d’ERC i de CiU.
Sra. EVA SALGADO PAREJA, amb DNI Núm. 40435679-T, dos vots a
favor dels regidors del grup municipal de la CUP.
S’acorda:
1r.- Proposar com a Jutge de Pau titular al senyor JOSEP TRILLA
LASPLASAS, amb DNI Núm. 40453353-X .
2n.- Proposar com a Jutge de Pau substitut al senyor SALVADOR
MORADELL ALECH, amb DNI Núm. 40423072-C, per unanimitat.
3r.- Es fa constar que les dues persones proposades no estan incurses dins de
cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la llei Orgànica
del Poder Judicial.
4t.- Notificar el present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
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3.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI PROCEDEIX, BASES
REGULADORES DE LA TERCERA BECA TRANSCRIPCIÓ I
EDICIÓ DE LES MEMÒRIES DEL DR. PERE DE PALOL.
Vist que de la Diputació de Girona, col·labora cada any amb una subvenció
de 2.000€, com a Beca Pere de Palol, insigne investigador gironí molt arrelat
al nostre poble.
Es proposa al Ple l’aprovació de les següents Bases Reguladores de la tercera
edició de la beca de difusió de la figura de l’arqueòleg gironí Pere de Palol i
Salellas:
PRIMERA. La beca, que porta el nom de Pere de Palol i Salellas, insigne
investigador gironí molt arrelat a Agullana, està convocada per la Diputació
de Girona i l’Ajuntament d’Agullana.
SEGONA. La beca consisteix en un treball d’investigació sobre la figura del
Dr. Palol i les línies de la seva recerca, i en unes hores d’atenció al públic
per fer difusió de la seva figura.
TERCERA. Podrà optar a la beca qualsevol persona interessada a fer un
estudi, determinat pel jurat, sobre la figura o obra del Dr. Pere de Palol i
Salellas, sempre i quan el jurat consideri adequada, des d’un punt de vista
científic, l’estructura del treball que es presenti.
QUARTA. El treball d’investigació haurà de ser escrit en català i haurà de
tenir una extensió mínima de 100 pàgines a doble espai (mida DIN A4). El
treball pot incloure documentació, gràfics i fotografies. Les hores d’atenció
al públic per difondre la figura de Pere de Palol i Salellas, durant l’exercici
2017, seran de 225 hores al municipi d’Agullana. El tema d'enguany és:
Transcripció i edició de les memòries del Dr. Pere de Palol.
CINQUENA. Per adjudicar la beca es conformarà un jurat compost per tres
arqueòlegs o investigadors gironins, nomenats pel Ple de l’Ajuntament
d’Agullana, pel president de la Diputació de Girona, o persona en qui
delegui, per l’alcalde de l’Ajuntament d’Agullana, o persona en qui delegui,
per un representant de la família de Pere de Palol i per un representant de
l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. La secretària del jurat serà la
secretària de l’Ajuntament d’Agullana, que no tindrà vot.
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SISENA. La dotació de la beca, aportada per la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Agullana, serà de 4.000 €.
Els pagaments es faran en dos terminis:
El primer pagament es farà una vegada adjudicada la beca i un cop la persona
adjudicatària signi un compromís conforme accepta les condicions
d’aquestes bases. El segon, després del lliurament del treball d’investigació
i de l’informe favorable del jurat.
SETENA. La durada de la beca serà d’un any. En qualsevol cas el jurat pot
avaluar l’estat de la investigació i de la seva difusió, i fins i tot aturar-la.
VUITENA. Els candidats que optin a la beca hauran de presentar un esquema
del treball i el seu currículum vitae. La documentació s’haurà de presentar
en format electrònic i en paper i al Registre de l’Ajuntament d’Agullana
abans del dia 15 d’abril de 2017.
NOVENA. L’adjudicació de la beca tindrà lloc abans del dia 15 de maig de
2017. La decisió del jurat serà inapel·lable i s’anunciarà a la persona
adjudicatària per carta certificada. També es farà pública a la web de
l’Ajuntament. L’acta del jurat estarà a disposició pública a l’Ajuntament
d’Agullana.
DESENA. El treball passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Agullana, el
qual es reserva el dret a fer-ne difusió. L’autor pot fer-ne difusió i publicarlo, sempre fent constar que ha estat patrocinat per la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Agullana.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
L’aprovació de les següents Bases Reguladores de la tercera edició de la beca
de difusió de la figura de l’arqueòleg gironí Pere de Palol i Salellas:
PRIMERA. La beca, que porta el nom de Pere de Palol i Salellas, insigne
investigador gironí molt arrelat a Agullana, està convocada per la Diputació
de Girona i l’Ajuntament d’Agullana.
SEGONA. La beca consisteix en un treball d’investigació sobre la figura del
Dr. Palol i les línies de la seva recerca, i en unes hores d’atenció al públic
per fer difusió de la seva figura.
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TERCERA. Podrà optar a la beca qualsevol persona interessada a fer un
estudi, determinat pel jurat, sobre la figura o obra del Dr. Pere de Palol i
Salellas, sempre i quan el jurat consideri adequada, des d’un punt de vista
científic, l’estructura del treball que es presenti.
QUARTA. El treball d’investigació haurà de ser escrit en català i haurà de
tenir una extensió mínima de 100 pàgines a doble espai (mida DIN A4). El
treball pot incloure documentació, gràfics i fotografies. Les hores d’atenció
al públic per difondre la figura de Pere de Palol i Salellas, durant l’exercici
2017, seran de 225 hores al municipi d’Agullana. El tema d'enguany és:
Transcripció i edició de les memòries del Dr. Pere de Palol.
CINQUENA. Per adjudicar la beca es conformarà un jurat compost per tres
arqueòlegs o investigadors gironins, nomenats pel Ple de l’Ajuntament
d’Agullana, pel president de la Diputació de Girona, o persona en qui
delegui, per l’alcalde de l’Ajuntament d’Agullana, o persona en qui delegui,
per un representant de la família de Pere de Palol i per un representant de
l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. La secretària del jurat serà la
secretària de l’Ajuntament d’Agullana, que no tindrà vot.
SISENA. La dotació de la beca, aportada per la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Agullana, serà de 4.000 €.
Els pagaments es faran en dos terminis:
El primer pagament es farà una vegada adjudicada la beca i un cop la persona
adjudicatària signi un compromís conforme accepta les condicions
d’aquestes bases. El segon, després del lliurament del treball d’investigació
i de l’informe favorable del jurat.
SETENA. La durada de la beca serà d’un any. En qualsevol cas el jurat pot
avaluar l’estat de la investigació i de la seva difusió, i fins i tot aturar-la.
VUITENA. Els candidats que optin a la beca hauran de presentar un esquema
del treball i el seu currículum vitae. La documentació s’haurà de presentar
en format electrònic i en paper i al Registre de l’Ajuntament d’Agullana
abans del dia 15 d’abril de 2017.
NOVENA. L’adjudicació de la beca tindrà lloc abans del dia 15 de maig de
2017. La decisió del jurat serà inapel·lable i s’anunciarà a la persona
adjudicatària per carta certificada. També es farà pública a la web de
l’Ajuntament. L’acta del jurat estarà a disposició pública a l’Ajuntament
d’Agullana.
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DESENA. El treball passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Agullana, el
qual es reserva el dret a fer-ne difusió. L’autor pot fer-ne difusió i publicarlo, sempre fent constar que ha estat patrocinat per la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Agullana.
4.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, PROPOSTA DE MEMBRES DEL
JURAT DE LA TERCERA BECA TRANSCRIPCIÓ I EDICIÓ DE LES
MEMÒRIES DEL DR. PERE DE PALOL.
Vista la subvenció que atorga cada any la Diputació de Girona, Àrea de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social, per dotar la Tercera Beca Pere
de Palol i Salellas.
Vista la proposta d’aprovació de les Bases Reguladores de la Tercera Beca
de difusió de la figura de l’arqueòleg gironí Pere de Palol i Salellas, les quals
han d’incloure un jurat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord de nomenament dels membres del
Jurat següents:
- De ple dret l’Ajuntament d’Agullana i la Diputació de Girona.
- Un representant de la família de Pere de Palol.
- Narcís Soler Masferrer, arqueòleg i professor de la Universitat de
Girona.
- Aurora Martín Ortega, arqueòloga i ex directora del Museu
arqueològic de Girona.
- Maria Teresa Genís i Armadà, arqueòloga i realitzadora del museu de
la necròpolis de Can Bech de Baix d’Agullana.
- Un representant de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
** El nomenament dels membres del Jurat.
** Notificar aquest acord a les persones interessades.
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5.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ PRESENTADA PEL
GRUP D’ERC, REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE
LES AUTOPISTES DE PEATGE.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal
que s’ha demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de
despesa dels Ajuntaments. A part de no atendre la reivindicació històrica del
municipalisme per un sistema de finançament més just, l’Estat espanyol ha
aprovat diverses normatives que han tingut un impacte negatiu en les
finances locals, sense articular les corresponents compensacions
econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients.
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les
autopistes de peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per
l’Estat espanyol ha repercutit directament sobre els ingressos municipals,
reduint la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les
autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit d’un benefici fiscal del
95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana, benefici que
s’estendria com a màxim fins a la finalització de la concessió tal com
estableix l’article 12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i
explotació d’autopistes en règim de concessió.
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la
Contribució Urbana en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la
Disposició Transitòria Segona, s’establia la transposició dels beneficis
fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la seva
extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.
Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament sobre
els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les
autopistes. Diversos municipis van considerar que era de justícia exigir una
compensació econòmica a l’Estat en la mesura que una llei estatal havia
provocat una minoració dels recursos municipals, i emparant-se en l’article
9.2 de la pròpia llei d’hisendes locals, que estableix que “les lleis per les
quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran
les fórmules de compensació que corresponguin”.
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Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis
afectats provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals
Superiors favorables als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem
(STS 7142/2011) que donava la raó a l’Estat.
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les
autopistes de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis
fiscals, entre ells el de l’Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més
l’Estat espanyol mostrava la seva deslleialtat institucional amb el món
municipal, posant per davant els interessos de les grans empreses
concessionàries.
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de
23 d’octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió
de “Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La
clàusula V del conveni que figura a l’Annex d’aquest decret estableix que,
malgrat la concessió s’estén fins al 31 d’agost del 2021, els beneficis fiscals
recollits a l’article 12.a) de la llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31
d’agost del 2016. Per tant, a partir d’aquest any 2017 les empreses
concessionàries han d’abonar el 100% de l’IBI corresponent a les autopistes.
Els municipis afectats per aquest decret són aquells pels qual transcorre
algun dels trams de pagament de les següents autopistes:
•
•
•
•

AP-7, de La Jonquera a Tarragona
AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès
C-32, de Montgat a Palafolls
C-33, Barcelona a Montmeló

La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les
autopistes hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la
concessió, és a dir, durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en
favor de les grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia,
telecomunicacions, infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció
definitiva d’aquest benefici fiscal que gaudeixen les empreses
concessionàries de les autopistes.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament
d’Agullana proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen
les autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del
padró de l’IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el
cobrament del 100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària.
Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra
mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de
les autopistes de peatge.
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol
que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis
fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries.
Quart. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents
d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els
municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes.
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge
més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen
les autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del
padró de l’IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el
cobrament del 100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària.
Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra
mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de
les autopistes de peatge.
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Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol
que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis
fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries.
Quart. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents
d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els
municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes.
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge
més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
6.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ QUE PRESENTEN
TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SOL·LICITAR LA
GRATUÏTAT DE L’AP-7, AMB MOTIU DE L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES ROTONDES DE LA N-II DE
LA JONQUERA.
Per part de l’Alcaldessa-Presidenta es comenta la moció que ha estat
presentada per tots els portaveus dels grups polítics representats al plenari
municipal i que textualment diu:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN
RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DE L’AP-7 AMB
MOTIU DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ
DE LES ROTONDES DE LA N-II DE LA JONQUERA.La N-II és un dels principals eixos viaris de l’Estat, particularment al seu pas
per la Jonquera, tota vegada que el municipi acull diàriament un volum molt
elevat de trànsit, tant de vehicles de gran tonatge com de turismes. Si bé per
aquest motiu es fa del tot indispensable dur a terme actuacions de
rehabilitació, millora i/o manteniment de la calçada, també és cert que
aquestes actuacions dificulten la fluïdesa del trànsit i provoquen sovint
retencions que causen un greu perjudici al ciutadà, al turista que ens visita
diàriament i als conductors de busos i camions.
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La Jonquera té una singularitat pel que fa al trànsit de vehicles, com sigui
que en supera amb escreix el volum corresponent a un municipi de 3.000
habitants i escaig. D’una banda, té una capacitat d’aparcament per a camions
de més de 1.000 places, distribuïdes en la zona de la duana i en quatre
polígons (La Campa, Les Oliveres, Vilella i Mas Morató), als quals
accedeixen milers de camions setmanalment per fer ús de les instal·lacions i
serveis que ofereixen les diferents àrees de servei. D’altra banda, la Jonquera
disposa de més de 1.700 places d’estacionament per a turismes i també, des
de l’any 2013, d’unes 2.200 places corresponents al Gran Centre Comercial
Outlet and Shoping.
El 18 de gener d’enguany, RE núm. ????, ha tingut entrada al registre general
un escrit adreçat per la Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona posant en
coneixement de la Corporació l’imminent inici de les obres d’emergència
anomenades “Rehabilitación y mejora del firme en rotondas de la Jonquera,
Ctra. N-II ppkk 772,500 – 773,200 – 774,050 y 776,750”, amb una previsió
de durada de 4 mesos.
Les obres previstes són de vital importància per al municipi, atès que el
paviment es troba en molt mal estat per la gran afluència de trànsit, si bé es
preveu que les actuacions provoquin importants retencions, amb el
conseqüent perjudici per als usuaris de la via i per al sector comercial i de
restauració de la zona.
Desafortunadament, de forma molt habitual el municipi de la Jonquera pateix
retencions i col·lapses malgrat no s’estiguin executant obres a la carretera,
especialment en caps de setmana i ens punts estratègics d’accés als polígons,
pel que es preveu que amb l’actuació que executarà el Ministerio de Fomento
s’arribarà a una situació de col·lapse del tot inacceptable.
En previsió dels inconvenients i situacions de col·lapse que poden ocasionar
les obres als usuaris de la Ctra. N-II, tenint en compte també que durant el
mes de febrer són vacances escolars a França i, per tant, s’incrementa
l’afluència de visitants al municipi de la Jonquera i/o turisme francès de pas,
es creu necessària l’adopció de mesures que evitin els perjudicis que es
puguin esdevenir.
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Per tots aquest motius, els grups municipals d’ERC, CiU i la CUP, proposen
al Ple Municipal l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Instar al Ministeri de Foment a acordar la gratuïtat per als vehicles
que circulin per l’APP-7 entre la Jonquera i Llers, en ambdós sentits de la
marxa, en tant en quant durin les obres de rehabilitació i millora de les quatre
rotondes de la N-II.
Segon.- Notificar l’acord precedent al Ministeri de Foment (Unitat de
Carreteres de l’Estat a Girona), a la Subdelegació del Govern a Girona i als
municipis de la Jonquera, Cantallops i la Vajol.
Un cop sotmès a votació, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- Instar al Ministeri de Foment a acordar la gratuïtat per als vehicles
que circulin per l’APP-7 entre la Jonquera i Llers, en ambdós sentits de la
marxa, en tant en quant durin les obres de rehabilitació i millora de les quatre
rotondes de la N-II.
Segon.- Notificar l’acord precedent al Ministeri de Foment (Unitat de
Carreteres de l’Estat a Girona), a la Subdelegació del Govern a Girona i als
municipis de la Jonquera, Cantallops i la Vajol.

7.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n produeixen.

I sense que hi hagi més assumptes a tractar l’Alcaldessa aixeca la sessió quan
són les vint-i-una hores i quaranta-dos minuts del dia al començament
assenyalat, de la qual, com a secretària estenc la present acta.
Vist i plau
L’Alcaldessa,
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La Secretària,

