A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-dues hores del dia vint-i-vuit de
setembre del dos mil quinze, es reuneix l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària i
urgent de primera convocatòria, que ha estat convocada amb els requisits legalment
establerts. Assisteixen a l’acte els membres que a continuació es relacionen. Presideix
l’acte el Sr. Alcalde President Enric Laguarda Pons i actua de Secretari el de la
Corporació.
Assistents:

Alcalde:
Regidors:

Sr. Enric Laguarda Pons
Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana
Sr. Lluís Mas Sariola
Sr. Pere Arderiu Arraut.
Sr. Agustí Tarrats i Galan

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17/08/2015
Prèviament a l’inici de la sessió el Sr. Alcalde proposa als assistents de posposar el
debat del punt 5è. de l’ordre del dia, i passar-lo al moment de precs i preguntes del
final de la sessió, a l’efecte que el públic assistent pugui exposar la seva opinió i ser
tinguda en compte a l’hora de fer una presa de postura per part de l’Ajuntament.
Declarada pública la sessió i obert l’acte el Sr. Alcalde President, pregunta a tots els
assistents si tenen alguna esmena a fer en l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
de data disset d’agost de dos mil quinze, que els fou tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió. Mostrada per tots ells la seva conformitat
l’esborrany és aprovat per unanimitat.
2.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Atès que, amb la tramesa generalitzada de notificacions de proposta d’alteració
cadastral, s’ha detectat un seguit de valoracions en els coberts i naus d’us agrícola o
ramader que, de portar-se a l’efectiva pràctica, suposaran una pressió fiscal totalment
desproporcionada per als titulars o propietaris de les explotacions agràries i ramaderes
del municipi.
Atès que és voluntat totalment consolidada entre els habitants del municipi, i amb
independència de les diferents sensibilitats i corrents d’opinió, de que s’ha de protegir i
fomentar la forma de vida tradicional a la Cerdanya, íntimament i estretament
vinculada al sector agrari i ramader i amb el paisatge de la comarca.
Vist l'informe de Secretaria, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora
de l’impost sobre Bens Immobles d'acord amb el contingut següent:
Incloure un nou paràgraf a l’apartat 2on de l’art. 5è de l’Ordenança Fiscal núm. 2,
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, amb la redacció següent:
“Les edificacions agràries consistents en naus o coberts destinades efectivament a
usos agrícoles o ramaders que estiguin en sòl no urbanitzable gaudiran d’una
bonificació del 90%(màxim 95%) durant un termini de 5 anys, i amb un límit màxim de
bonificació de 2.500€ per titular cadastral.”

Preveure que dita modificació entrarà en vigor l’1 de gener següent a la seva provació
definitiva.
Segon.- Exposar l’anterior acord al públic per un termini de 30 dies, amb sengles
anuncis al Butlletí Oficial de la Provincial i al tauler d'edictes, transcorreguts els
quals sense haver-se formulat al·legacions, s’entendrà que l'anterior modificació
esdevindrà definitiva.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2015
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la Corporació es insuficient i
no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat
amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, i per unanimitat dels assistents
s’adopten els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions, d’acord amb el resum per capítols
següents:
Aplicació Pressupostària
920
13000
221
16000
459
21000
150
21300
150
22103
920
22000
151
22706
920
48000

Descripció
Personal laboral fix
Seguretat Social
Infraestructures i béns naturals
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Combustible i carburants
Material d’oficina
Estudis i treballs tècnics
Transferències a institucions i
famílies sense ànim de lucre
TOTAL DESPESES

Euros
4.000,00
1.200,00
16.648,00
1.452,00
1.200,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
30.000,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a baixes de crèdit d’altres partides, en els
termes següents:
Aplicació Pressupostària
153/62100

Descripció
Arranjament camí Aeròdrom
TOTAL BAIXES

Euros
-30.000,00
-30.000,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4. SUBVENCIONS A LES FAMILIES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DELS
FILLS EN EDAT ESCOLAR.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament facilitar l’accés a l’escolaritat bàsica a tots
els nois i noies del municipi, en tant que dita escolaritat bàsica és requisit previ per a
l’accés a estudis superiors, inversió de futur a llarg termini per al desenvolupament
econòmic de la comarca, l’aparició de noves iniciatives i la creació de riquesa futura.
Atès que, consultades les dades del Padró d’Habitants resulta constatada la presència
al municipi de un total de 40 nois i noies en edat d’escolarització bàsica, repartits en 21
nuclis familiars.
Atès que en el punt immediatament anterior a l’Ordre del Dia d’aquest mateix Ple s’ha
creat ex novo la partida 920 48000, per un import de 1.500€, amb la finalitat de poder
realitzar transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre.
Per unanimitat dels assistents, s’acorda:
Primer.- Atorgar un ajut a les famílies del municipi d’un import de 30€ per curs escolar
i alumne que compleixi les condicions següents:
-

-

estar empadronat en el municipi.
estar matriculat en un centre d’ensenyament de la Cerdanya, Alt Urgell,
Andorra, Cerdanya nord o Berguedà.
justifiqui amb la corresponent factura o document d’equivalent eficàcia que
acrediti el pagament de la matrícula i els llibres obligatoris per a cursar els
estudis per als que s’ha realitzat la matrícula.
es designi un compte corrent per a fer el pagament de l’ingrés que figuri de
forma fefaent a nom dels pares o tutors de l’estudiant.
presentar la sol·licitud al registre d’entrades de l’Ajuntament per part dels pares
o tutors dels estudiants que compleixin les anteriors condicions.

Segon.- Difondre mitjançant carta a les famílies que puguin complir els anteriors
requisits per tal que compareguin a l’Ajuntament a sol·licitar l’ajut, amb quina finalitat
s’adjuntarà un formulari amb la carta que es trameti
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
5.- ALE·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC AEROPORTUARI DE
L’AERÒDROM DE LA CERDANYA.Atès el desconeixement de la matèria dels assistents i del públic, s’acorda ajornar la
redacció i aprovació de les al·legacions per a un proper ple, abans des de
l’Ajuntament s’ elaborarà un esborrany d’al·legacions i exposat al veïns interessats.

6. APROVACIO DEFINITIVA DE DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIO
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DE TARTERA.
A continuació es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’ofici tramès per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu , rebut per via telemàtica i que va
causar l’entrada núm. 217-2 de 29/04/2015, en que es demana la rectificació de petits
detalls i expressions del contingut de l’aprovació inicial efectuada el text de
modificació puntual del Pla Parcial de Tartera, consistent en la modificació de varies
qüestions del Pla Parcial “Tartera”, esdevenint dita modificació bàsicament un text
integrador de totes les normatives concurrents des de la data de la seva aprovació
l’any 1964 a l’actual.
L’expedient d’aquesta modificació havia estat aprovat inicialment pel Ple de 19 de
febrer d’enguany i sotmès a informació pública, però amb la valoració sobre el
contingut de dita aprovació inicial que consta a l’ofici rebut per la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
D’acord amb l’art. 78.- i 81 del Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012,
correspon l’aprovació inicial i definitiva a l’Ajuntament, previ informe vinculant de la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
Vistes les correccions efectuades al contingut de l’anterior aprovació inicial pel Tècnic
Municipal a conseqüència de l’informe tècnic emès per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, i que no hi ha modificacions substancials.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació Puntual del Pla Parcial de Tartera, amb
les correccions efectuades pel Tècnic Municipal a requeriment de la Comissió
provincial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, segons documentació complementària i suport
informàtic que consta a l’expedient.
Segon.- Que, per part del Secretari municipal, es procedeixi a diligenciar tots el
plànols i documentació fent-hi constar la data d’aprovació inicial.
Tercer.- Trametre una còpia del projecte a la Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu a
Lleida, per a la seva aprovació definitiva.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris al
efecte.
7.- LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ A ANTONI PAJEROLS FLORES I MARIA
TERESA PIULACHS ALTAYÓ PER SEGREGAR LA PARCEL·LA NÚM. 6 DE LA
URBANITZACIÓ TARTERA (DAS). EXP. 10/2015.Donat compte pel Sr. Alcalde de la sol·licitud presentada pels Srs. Antoni Pajerols
Flores i Maria Teresa Piulachs Altayó, en data 30 de març del 2.015, que va causar el
núm. 155 en el registre d’entrades de la corporació, en la que demanen llicència de
segregació de la parcel·la núm. 6, situada a la Urbanització Tartera (Das), en dues
parcel·les independents denominades parcel·la 6--A o 6-2 de 4.245,00 m2 i parcel·la
6-B o 6-1 de 4.406,00 m.2. respectivament.

Atesa la diferència de superfície que hi ha entre l’escriptura de propietat i la
documentació aportada,
Atès el plànol subscrit per la Sra. Teresa Costa Sala (Enginyera Tècnica Agrícola) de
data (setembre 2015), aportat en el dia 18/09/2015 on hi consta que la superfície total
es de 8.651 m.2 i la superfície de les parcel·les resultants de 4.245,00 m.2 (6-A) i
4.406,00 (6-B).
Atès que la Sra. Piulachs afirma que sota la seva responsabilitat els límits de la
parcel·la 6 han estat degudament consensuats amb el propietaris confrontants, encara
que no signat per aquests en signe de conformitat.
Vistos els informes del tècnic municipal i de Secretaria, tractat el tema, s’adopta per
unanimitat els següents,
ACORDS:
Primer: Atorgar als Srs. Maria Teresa Piulachs Altayó i Antonio Pajerols Flores,
llicència per tal de procedir a la segregació de la finca de 8.651,00 m2 (segons plànol
subscrit per la Sra. Teresa Costa Sala de data setembre 2015), corresponent a
parcel·la núm. 6 de la Urbanització Tartera de Das, inscrita al Registre de la Propietat
de Puigcerdà al tom 1585, llibre 31, foli 64, finca 993, en dues parcel·les independents
denominades parcel·la 6--A o 6-2 de 4.245,00 m2 i parcel·la 6-B o 6-1 de 4.406,00
m.2. respectivament.
Segon: Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercers.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
8.ATORGAMENT
LLICÈNCIA
D’OBRES
A
MONTRE
INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES 2015, S.L., PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR EN LA PARCEL·LA 6-B DE LA URBANITZACIÓ TARTERA (DAS).
EXP. 14/2015.
Es dona compte de la instància presentada el dia 4 de maig present en el Registre
General de la Corporació on causà el número 227, per la Societat Montre Inversions
Immobiliàries 2015, S.L., on sol·liciten llicència d’obres per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, en la parcel·la 6-B de la Urbanització Tartera (Das).
Vist els informes emesos al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit
favorable a l’atorgament de llicència de dates 20 de juliol i 7 d’agost del 2.015.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres a la Societat Montre Inversions Immobiliàries, 2.015,
S.L., per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, en la parcel·la 6-B de la
Urbanització Tartera (Das).
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en els
informes tècnics emesos per l’arquitecte assessor municipal, en dates 20 de juliol i 7

d’agost present, dels que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la
mateixa.
Tercer: Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercers.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A ISIDRE FORGA BOMBARDO PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UN PORTAL CERETÀ AL C. CAMÍ DE LA VILA, NÚM. 3 DE
SANAVASTRE (DAS). EXPEDIENT 30/2015.-.
Es dona compte de la instància presentada el dia 17 de setembre present en el
Registre General de la Corporació on causà el número 652, pel Sr Isidre Forga
Bombardó, on sol·licita llicència d’obres per la construcció d’un portal ceretà en la finca
de la seva propietat, situada al C. Camí de la Vila, núm. 3 de Sanavastre (Das). Exp.
30/2015.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 21 de setembre del 2.015.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents,
ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres al Sr. Isidre Forga Bombardó, per la construcció d’un
portal ceretà a la finca de la seva propietat, situada en el C. Camí de la Vila, núm. 3 de
Sanavastre (Das).
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 21 de setembre
present, del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la mateixa.
Tercer: Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercers.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A JOSEP MARIA ARDERIU RICART
PER REPARAR UNA PARET DE PEDRA AL C. VALENTÍ ALMIRALL, S/N. DE
DAS. EXP. 24/2015.Es dona compte de la instància presentada el dia 16 de juliol present pel Sr. Josep Mª
Arderiu Ricart en el Registre General de la Corporació on causà el número 456, on
sol·licita llicència d’obres per l’arranjament del mur de tanca de la seva propietat situat
al C. Valentí Almirall, s/n de Das. Exp. 24/2015.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 20 de juliol del 2.015.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents,

ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres al Sr. Josep Maria Arderiu Ricart, per l’arranjament
del mur de tanca de la seva propietat situat en el C. Valentí Almirall, s/n de Das.
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 20 de juliol present,
del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la mateixa.
Tercer: Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercers.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
11.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A SILVIA MARTINEZ GIRONA PER
IMPERMEABILITZAR I AÏLLAR UNA TEULADA A LA PARCEL·LA 20-B DE LA
URBANITZACIÓ TARTERA. EXPEDIENT 29/2015.Es dona compte de la instància presentada el dia 9 de setembre present en el Registre
General de la Corporació que va causar el número 634, per la Sra. Silvia Martínez
Girona, on sol·licita llicència d’obres per a l’aïllament i impermeabilització de la coberta
de l’edifici situat en el C. Forat de la Seu, (parcel·la 20-B) de la Urbanització Tartera
(Das). Exp. 29/2015.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 21 de setembre del 2.015.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents,
ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres a la Sra. Silvia Martínez Girona, per a l’aïllament i
impermeabilització de la coberta de l’edifici situat en el C. Forat de la Seu, (parcel·la
20-B) de la Urbanització Tartera (Das).
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 21 de setembre
present, del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la mateixa.
Tercer: Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercers.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
12.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i quan a la factura presentada per l’Associació per el Foment de la Musica
Clàssica, l’equip de govern amb caràcter previ al seu pagament manifesta la seva
intenció de recavar informació de l’acte a l’efecte de saber la quantitat recaptada en
concepte d’entrada.

Quan a la factura de Segalia Cerdanya, S.L. i dues de Pere Oliu Puigbo, per import de
6176.03-€., son votades en sentit favorable per Enric Laguarda, Maria Teresa Garcia i
Lluís Mas, i voten en contra els Srs. Pere Arderiu i Agustí Tarrats.
La resta de factures següents, s’aproven per unanimitat:
A Josep Puig Domingo; a Consell Comarcal de la Cerdanya; a Fraterprevencion, S.L.;
a Entidad Colaboradora de la Administracion, S.L.U. (ECA); a Cia. Ceretana de
Neteges, S.L.; a Associació d’Amics Cobla Pral. de Llançà; a Materials Domenjó, S.A.;
a Fon Elèctric, SAU; a EDR Festes; a Serralleria Martí Palau, S.L.; a Jardineria
Germans Chia, S.L.; a Assessors Dolors Mach i Orri; a Inology Cerdanya, S.L.; a
Magatzem Bosom ,S.L.; a Agrobotiga de Sanavastre ( Francisca Palomanes Pia); a
Maria Carmen Guardia Escribà; a Construccions Nando i Fills, S.C.P; a Elias
Decoració bcn, S.L.; a Trebiser Cadí, s.l.l.; a Massegur S.A.; a Sebastià Alboquers
Bosch; a Unió Musical Principal de Berga; a Assegurances Manel Ruiz Labrador; a
E.S. Moixero-Prats, SLU; a Ferreteria Franur, S.L.; a Magatzem Guerrero, S.L.; a
Ramon Rovira, S.L.; a Pirineu Espectacles, S.L.; a Ferre&Ojeda corredoria de
Seguros, S.L.; a Alkirent Servi, S.L.; A Bertran-Imbern, CB; a Consorci Administració
Oberta de Catalunya; a Consell Comarcal de la Cerdanya; a Establiments Coll, S.A.; i
a Duo “Sisco i Nando” per un import total de 33.430,36.-€.
13.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
67/2015.- De petició d’informe al tècnic municipal i de secretaria sobre l’execució de
treballs de moviments de terres i excavació a la parcel·la 6-B de la Urbanització
Tartera.
68/2015.-De incoació d’expedient de disciplina urbanística a Montre Inversions
Immobiliàries 2.015, S,.L. (Exp. 1/2015)
69/2015.-De petició d’informe de secretaria sobre els procediments a seguir en relació
a l’escrit trames pel Sr. Josep Mª Dolç referent a la tanca de la parcel·la 28-A de la
Urbanització Tartera.
70/2015.- De requeriment al Sr. Josep Mª Dolç i Arnau per tal de que acrediti la
representació que manifesta tenir de l’Associació de Propietaris de la Urbanització
Tartera.
71/2015.- De petició d’informe de secretaria sobre els procediments a seguir en relació
a l’escrit del Sr. Jordi Pont i Tor de petició de canvi de nom de la llicència d’obres
atorgada a favor de la societat Cal Gintó, S.L.
72/2015.- D’atorgament de llicència d’obres a l’empresa Tot Funciona, S.L. per reparar
les pissarres trencades de la teulada de la casa situada en el C. Valentí Almirall, 8 de
Das. Exp. 26/2015.
73/2015.-De petició d’antecedents de la documentació de l’alta d’empadronament del
Sr. Josep Lliuret i Soler.
74/2015.-De donar trasllat dels escrits presentats pel Sr. Francesc Mas Sariola al Sr.
Josep Romans Porcar i de donar tràmit d’audiència a l’expedient al Sr. Josep Lliuret
Soler.
75/2015.- D’Atorgament de llicència d’obres a la Sra. Carmen Portell Duran, per a
pintar la façana de l’habitatge situat al C. Valentí Almirall, 14 de Das. Exp. 28/2015.
76/2015.- D’ordenació al Sr. Secretari de incoar el procediment de modificació de
l’article 5è. consistent en la introducció d’un nou apartat a dit article que reguli les
bonificacions de la quota per a les naus i coberts d’ús agrícola i ramader de
l’ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns immobles.

77/2015.-De petició d’informe de Secretaria sobre la petició formulada pel Sr. Josep Mª
Arderiu i Ricart, en que, sol·licita la suspensió de l’expedient de llicència d’obres núm.
25/2015 o el seu allargament temporal.
78/2015.- De liquidació de plusvàlua al Sr. Alberto Garrido Blanc i Celia Pilar Rovira
Lagüera de la venda del seu habitatge situat en el C. Major, s/n ( Ctat. Hort de Cal
Simó) de Sanavastre.
79/2019.- D’incoació d’expedient de modificació de crèdit.
80/2015.-De convocatòria de la present sessió plenària.
Un cop examinats, els regidors Srs. Pere Arderiu Arraut i Agustí Tarrats Galan
s’abstenen de ratificar els decrets núm. 73/2015 i 74/2015 i es ratifiquen per la resta
d’assistents.
Per part del Sr. Alcalde es demana al Secretari que subscriu que s’informi als presents
sobre l’expedient al que afecta els Decrets d’Alcaldia 73/2015 i 74/2015, cosa que es
porta a terme acte seguit, exposant l’origen, evolució i possibles solucions a dit
expedient de rectificació del Padró d’Habitants.
La resta de decrets es ratifiquen per unanimitat.
14.- PRECS I PREGUNTES.
En aquest apartat el Sr. Agustí Tarrats recorda al Sr. Alcalde la pregunta que li va fer
en el darrer Ple de l’Ajuntament, en relació a la senyalització d’aparcaments al C. Rec
de la Bola. Per part del Sr. Alcalde es contesta que la senyalització és a títol
experimental, a l’espera de constatar si permet la circulació de tota mena de vehicles o
no, essent previst de modificar-ho si convingués.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-itres hores i trenta-cinc minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

