

/

la ciutat

26 de juny del 2006

L’Ajuntament tanca
dos locutoris il·legals
Els locals incomplien l’ordenança que regula aquests establiments
L’Ajuntament ha precintat dos
locutoris als carrers de la Ren
clusa i dels Naranjos, a la zona
nord de la ciutat. Els establi
ments no reunien els requisits
exigits a l’ordenança que els
regula.
Els locals on eren ubicats
aquests dos locutoris no feien
els 60 metres quadrats que, segons
la normativa, han de fer com a mí
nim i no podran tornar a obrir les
portes en el mateix espai.
Segons el tinent d’alcalde d’Acti
vitats Reglades, José Conde, des
que va entrar en vigor l’ordenança
reguladora dels locutoris, ja s’han
tancat deu locals i altres quatre
tenen obert expedients i estan pen
dents de sanció per incompliment
d’horaris.
L’Ajuntament ha tancat aquests
establiments perquè no disposaven
de llicència o perquè no reunien les
condicions exigides per la normativa
municipal actual.
Conde ha afegit que aquestes ac
tuacions estan dirigides a tenir “un
bon comerç a la ciutat, que es res
pectin les normes perquè la ciutat
funcioni el millor possible i la vida
comercial sigui tranquil·la”.
Segons l’ordenança de locutoris,
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Marín, tècnics i veïns durant la visita al parc

El parc de Can Cluset
enllaçarà amb les
Planes i Can Buxeres
gabriel cazado

Les obres de reforma comencen a finals d’any
L’Ajuntament iniciarà en el se

Moment en que es va precintar un dels locutoris

aquests locals han de fer, com a mí
nim, 60 metres quadrats; mantenirhi una distància de 300 metres de
separació, tenir en bones condicions
les cabines i els lavabos i, si es fan
transaccions econòmiques, han de
seguir les directrius marcades pel
Banc d’Espanya. L’ordenança prohi
beix la venda de begudes, produc

tes alimentaris, tabac o qualsevol
altre tipus de producte diferent als
serveis de telefonia. L’horari màxim
d’obertura és de 7 a 23 hores.
La normativa preveu sancions
per incompliment d’entre 30 i 3.000
euros. En aquest moment, a la ciu
tat hi ha 175 locutoris que reunei
xen tots els requisits. # redacció

c
gon semestre de l’any un seguit
a
d’actuacions al parc de Can Clu
n

set per millorar el servei. Jocs in
fantils, pistes de petanca, reno
s
vació i reforç de l’enllumenat
e
i una millor accessibilitat són
r
algunes de les obres previstes.
r
Les reformes també perseguei
a
xen millorar la connexió amb
els parcs de les Planes i de Can
Buxeres. Està previst fer una pas
sarel·la de 25 m de longitud que

enllaçarà les Planes i Can Cluset
per damunt d’Isabel la Catòlica i
obrir camins que connectaran amb
Can Buxeres. La primera tinenta
d’alcalde, Núria Marín, que va visitar
la zona acompanyada de la regido
ra de Serveis Municipals, Ana M.
Prados, de tècnics municipals i de
veïns, va destacar que el projecte
s’emmarca dintre de la Cornisa Ver
da, un itinerari verd que permetrà
anar passejant des de la Torrassa
fins a Sanfeliu. # redacció

