A la Casa Consistorial de Das, essent les quinze hores i trenta minuts del dia set
d’octubre 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

Excusen assistència el

Sr. Pere Arderiu Arraut.
Sr. Agustí Tarrats i Galan

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE LES AL.LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANISTIC
AEROPORTUARI DE L’AERODROM DE LA CERDANYA
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte als assistents de l’estat de tramitació del Pla
Director Urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de la Cerdanya, fent una breu i succinta
exposició del contingut de l’aprovació inicial de dit instrument de planejament,
actualment en termini d’exposició al públic molt proper a la seva finalització.
Atesa la disconformitat de la majoria dels veïns en relació a les determinacions de dit
instrument, que han estat recollides per l’Ajuntament en diferents intercanvis d’opinió
amb els veïns, s’ha elaborat un esborrany d’escrit d’al·legacions que conté l’opinió de
la majoria dels afectats i al que es dóna la forma d’una presa de postura de
l’Ajuntament en dit tràmit d’informació pública.
A continuació és exposat als veïns assistents el contingut de dit document, que és
acceptat per la pràctica totalitat dels veïns que assisteixen a la reunió , són
introduïdes unes petites matisacions de caire tècnic i l’esborrany passa a a ser
document definitiu per ser sotmès a la seva aprovació.
Acte seguit es passa a la votació per part dels regidors assistents i el document
d’al·legacions que s’incorpora com a annex a la present acta, i amb el vot favorable
del Sr. Enric Laguarda Pons i Maria Teresa Garcia Casamitjana i el vot en contra del
Sr. Lluís Mas Sariola, s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el document d’al·legacions que, en nom d’aquest Ajuntament i que
consta com a annex als presents acords , es presentarà en el tràmit d’informació
pública del Pla director urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de la Cerdanya, acordat
per la Comissió de Política territorial i d’Urbanisme de Catalunya en resolució de
28/05/2015, expedient 2014/053100/C.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
ANNEX

(S’adjunta transcripció d’al·legacions en el tràmit d’aprovació inicial del Pla director
urbanístic aeroportuari de l’Aeròdrom de la Cerdanya.)
2.- PRECS I PREGUNTES.
Atès que els assistents ja han pogut conèixer en profunditat el contingut de les
al·legacions i prestar les seves opinions, en aquest punt de l’ordre del dia no es
planteja cap prec ni pregunta
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les setze
hores i trenta-tres minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el secretari,
certifico i en dono fe.

