A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-dues hores i cinc minuts del dia onze
de juliol del dos mil setze, es reuneix l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària 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. Agustí Tarrats i Galan
Sr. Pere Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS DE DATA
03/03/2016 I 26/04/2016
Declarada pública la sessió i obert l’acte el Sr. Alcalde President, pregunta a tots els
assistents si tenen alguna esmena a fer en els esborranys de les actes de les sessions
anteriors de data tres de març de dos mil setze i vint-i-sis d’abril de dos mil setze, que
els fou tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió. Són aprovades
per unanimitat.
2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2.016
El Sr. Alcalde eleva al Ple el pressupost general per l’exercici 2.016, juntament amb la
plantilla de personal de l’entitat i les bases d’execució del mateix.
Donada lectura per part del Secretari de la corporació dels documents que l’integren, i
comentats els punts rellevants del mateix
Tractat el tema, s’adopta amb el vot en contra del Sr. Lluís Mas Sariola, i el vot
favorable de la resta d’assistents els següents:
ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Das per
l’exercici 2.016, la plantilla de personal de l’entitat i les bases d’execució d’acord amb
el següent detall:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol I .- impostos directes …………………….

349.000,00

Capítol II.- Impostos Indirectes……………………

21.000,00

Capítol III.-Taxes i altres Ingressos……………...

118.100,00

Capítol IV.- Transferències corrents………………

134.400,00

Capítol V.- Ingressos Patrimonials………………..

54.300,00

Capítol VII.- Transferències de capital……………

163.200,00
TOTAL

840.000,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol I.- Despeses del personal………………

108.500,00

Capítol II.- Despeses en béns corrents i serveis

407.900,00

Capítol IV.- Transferències Corrents……………

44.500,00

Capítol VI.- Inversions reals…………………….

279.100,00
TOTAL

840.000,00

Segon: Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de quinze dies amb
anunci al BOP de Girona i al tauler d’edicte municipal, fent constar que si durant el
mateix no es presenta cap reclamació quedarà aprovat definitivament sense necessitat
de nou acord.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris
al efecte.
3.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE
DELIMITACIÓ AMB ELS MUNICIPIS LIMÍTROFS.
Per part del Sr. Alcalde es proposa als assistents nomenar, a banda d’ell mateix, el
tècnic municipal i el Secretari municipal, als senyors Josep Mª Pont i Tor i Joan Antoni
Artisó i Carrera.
Un cop debatuda la qüestió, amb unanimitat, s’acorda:
Primer.- Nomenar com a representants d’aquest Ajuntament a la Comissió municipal
de delimitació als Srs.:







Enric Laguarda i Pons, alcalde-president
Josep Mª Pont Tor
Joan Antoni Artisó Carerra,
Joan Baptista Parera Suriñach, Secretari municipal i
Xavier Porta Pous, tècnic municipal.

Segon.- Notificar l’anterior acord a la Direcció General d’Administració Local.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
4.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES MÀQUINA LLEVANEUS ANUALITAT
2015.Es dona compte pel Sr. Alcalde President de la liquidació de despeses de l’exercici
2.015, confeccionada per aquest Ajuntament, i corresponent a la prestació de servei i
manteniment de la màquina llevaneus, d’acord amb el conveni signat entre
l’Ajuntament de Prats i Sansor i l’Ajuntament de Das, pel repartiment de les despeses
de neteja de neu entre ambdós Ajuntaments, d’acord amb següent detall:

Proveïdor
ES Moixeró Prats, SLU
Bac Trac Cerdà, S.L.U.
Iberpotash, S.A.
Restauració d'Espais Naturals, S.L.
Bac Trac Cerdà, S.L.U.
ES Moixeró Prats, SLU
ES Moixeró Prats, SLU
Construccions Nando i fills, SCP
Allianz, S.A.

Operació

Import

Gas-oil Llevaneus
Repàs llevaneus
Sal desglaç 16,760 Tn
Transport sal desglaç
Repàs llevaneus i fulla antidesgast
Gas-oil Llevaneus
Gas-oil Llevaneus
Treure neu i guàrdies
Assegurança Unimoc
TOTAL

7.193,64

Tractat el tema
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Liquidar el 40% de les despeses expressades a l’Ajuntament de Prats i
Sansor pel següent import:
7.193,64 -€ x 40% =
2.877,46 €
TOTAL A LIQUIDAR PRATS …………......... 2.877,46€

Segon.- Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Prats i Sansor, per tal que
un cop aprovada la present liquidació, procedeixi al pagament de la mateixa a
aquest Ajuntament.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.”
5.- APROVACIÓ RETORN AVAL GESTIÓ
CERDANYA (EXP. 19/2015).-

RESIDUS AL CLUB ESPORTIU

Es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’estat de l’expedient núm. 19/2015
promogut pel Club Esportiu, en el que hi consta el certificat de la correcte gestió del
residus presentat en data 14/06/2016.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals al respecte de data
04/07/2016.
Tractat el tema
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer: Que es procedeixi al retorn de l’aval que té dipositat el Club Esportiu
Cerdanya, a la caixa municipal, en concepte de garantia de la gestió dels residus
produïts durant l’obra per import de 150,00.-€, corresponent a l’expedient de llicència
d’obres 19/2015 per la reforma d’una pista de pàdel i per la construcció d’una nova
pista de pàdel situats a l’Av. Llevat 5 de Tartera (Das).

Segon: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.”
6- APROVACIÓ CALENDARI DE FESTES LOCALS, ANY 2017.Atès l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que
va causar l’entrada al Registre General núm. 290, de data 23/06/2016, en que es
demana que per part del Ple de l’Ajuntament es fixin les dues festes locals per a l’any
2.016.
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, tractat el tema
per unanimitat s’adopta els següents
ACORDS:
Primer: Fixar les dues festes locals per l’any 2.017 en els dies 10 d’agost (Sant
Llorenç) Festa Major de Das i 4 de desembre (Santa Bàrbara) Festa petita de Das.
Segon: Comunicar l’anterior acord al Serveis Territorials a Girona del Servei
d’Ocupació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

7.- CANVI TITULARITAT NINXOL 72 DEL CEMENTIRI DE DAS PROMOGUT
PER LA SRA. MARIA HELENE PONTE JUTEAU
Es dona compte pel Sr. Alcalde de la sol·licitud presentada en data 13 de
juny passat per la Sra. Mª Helène Ponte Juteau, que ha causat el número 273
en el Registre General d’entrades de la Corporació, en el que exposa que es
hereva d’un co-titular del nínxol amb núm. 72. Actualment dit nínxol figura a
nom de Joaquim i Joan Pont Vidal, pare i oncle, respectivament, de la
interessada.
Juntament amb la petició la interessada va presentar documentació acreditativa
de la filiació de la sol·licitant i de la de la seva cosina, Antònia Ponte Despuig,
filla del seu oncle, Joan Ponte Vidal, de qui també presenta escrit de renúncia
respecte dels drets successoris que li puguin correspondre sobre dit nínxol a
favor de la interessada, de tal manera que dita renúncia ho és a favor de la
sol·licitant i aquesta consolida la plena titularitat del nínxol, per agrupar en la
seva persona els drets successoris de Joaquim i Joan Ponte Vidal.
Vist l’informe de Secretaria i tractat el tema s’adopta per unanimitat,
següents,

els

ACORDS:
Primer.- Accedir a la petició, de la interessada, canviant la titularitat del nínxol
72 del cementiri vell de das al seu favor, actualment a nom de Joaquim i Joan
Ponte Vidal.

Segon.- Emetre liquidació tributària de la taxa que preveu l’Ordenança fiscal
núm. 9, Reguladora de la Taxa dels Cementiris Municipals.
Tercer.- Notificar els anteriors acords als interessats.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a
l’efecte.
8.- AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ D’UNA CURSA ATLÈTICA A LA
URBANITZACIÓ DE TARTERA EL DIA 13 D’AGOST DEL 2016. Vista la instancia presentada el 30/06/2016 pel Club esportiu Cerdanya que ha
causat el núm. 299 en el Registre General d’entrades, en la que es sol·licita
autorització per a celebrar Cursa Atlètica a la Urbanització de Tartera prevista
pel proper dia 13 d’agost, al seu pas pel municipi de Das.
Tractat el tema s’adopta per unanimitat el següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar la celebració de l’esmentava prova esportiva d’acord amb el
recorregut i horari proposats per la societat sol·licitant, però condicionat a que
per la organització de la cursa, s’adoptin les mesures de seguretat adients en
l’encreuament de camins i carreteres.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’entitat interessada.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin
necessaris a l’efecte.
9.- AUTORITZACIÓ COL·LOCACIÓ PARADETA FESTA MAJOR D’AGOST
DEL 2016. Vista la instancia presentada el 04/07/2016 per la Sra. Anna Bas-Guitert
Andreu, que ha causat el núm. 308 en el Registre General d’entrades, en la
que es sol·licita autorització per a la col·locació d’una paradeta de venda de
polseres i collarets de plata i altres complements, a la Festa Major de Das
celebrada durant el mes d’agost.
Tractat el tema s’adopta per unanimitat el següents
ACORDS:
Primer: Autoritzar al Anna Bas-Guitert Andreu per a la col·locació d’una
paradeta de venta de polseres i collars durant la Festa Major, els dies 10 i 11
d’agost present.
Segon: Condicionar la present autorització al pagament de la part proporcional
que correspongui d’aplicar les corresponents taxes d’ocupació de via publica
establertes en la ordenança fiscal núm.17, amb quina finalitat caldrà que la
interessada manifesti la superfície de via pública que es proposa ocupar.

Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a
l’efecte.”
10.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i s’aproven els pagaments amb els vots a favor dels Srs. Enric Laguarda i
Lluis Mas i de la Sra. Mª Teresa García i les abstencions dels Srs. Pere Arderiu i
Agustí Tarrats de les següents factures:
Proveïdor

Factura

CORREOS Y TELÈGRAFOS, S.A.
ALBERT PUJADAS ALEX

SEGELLS
20160622

GEOCERVALL

A25

DOLORS MACH ORRI

77

JOAQUIM MACIÀ

24/2016

VICTOR GARCIA

0200019

JORDI CRISTOFOL MORENO

1600025

JORDI CRISTOFOL MORENO

1600026

GURES BERGA, S.A.

180

SERRALLERIA MARTI-PALAU

16-269

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164101493

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164101664

ASSOCIACIO DE VEHICLES HISTÒRICS
PREMI REGAL, S.L.

A/160237

DISSENY CERDANYA

A20160015

LLUÍS PUIGBÓ CANAL

009

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/3403

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

01/16972

FERRETERIA FRANUR,A.L.

20160936

CANSALADERIA I QUEVIURES TINO I DANI

7

CANSALADERIA I QUEVIURES TINO I DANI

8

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361924

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361923

MANEL RUIZ LABRADOR
MAGATZEM GUERRERO,S.L.

1382

TREBISER CADÍ, S.L.

8/2016

REYES GUTIERREZ, SCP

1271

ALTITUD EXTREM, S.L.

16-023

CASA LLEVET, S.L.

4519

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
HARGASSNER IBÉRICA, S.L.

608000174

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

002/368

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

001/165

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

001/164

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

01/160594

R.BOMBARDO 2009, S.L.

01/160018

AQUATREAT XXI, S.L.

2016/125

AGENCIA COLL D'ALP,S.L.

16/665

ALBERT PUJADAS ALEX

20160428

DOLORS MACH ORRI

54

RAMON ROVIRA S.L.

1930

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361268

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361269

BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

16/039036

INGESCO

1162388

MADERAS CUNILL, S.A.

1/233

FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA

16/055

JOSEP PUIG DOMINGO

57

PARKER NETWORK

GFMP0016

PERE ARDERIU ARRAUT

47-16

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
ADF BAGA DE CERDANYA

7/2016

MANCOMUNITAT INTERMPAL ALP-DAS FONT-URUS
DOLORS MACH ORRI

65

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164101335

IMPREMPTA CADI

V16271

CASA LLEVET, S.L.

3547

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

01/160817

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

01/160816

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

01/160815

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

002/482

PIRINENCA SERVEI ELECTRIC, S.L.

1601110

MAGATZEM GUERRERO,S.L.

1314

ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.

MM1602311

ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.

MM1602611

CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, SCP

29

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361557

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361558

INOLOGY CERDANYA S.L.

A361558

ANA SASTRE FORRELLAD

24

INOLOGY CERDANYA S.L.

A362087

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

002/566

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
JOSEP PUIG DOMINGO

21

SEBASTIÀ ALBOQUERS BOSCH

3

FORN POUS

A/2054

PARKER NETWORK

GFMP0276

RAMON ROVIRA S.L.

2836

SERGIO MEJÍAS ALVARO

20160027

FLOTATS, S.A.

128

JOSEP FORGA PALAU

20/15

Per import total de 111.688,92 euros.
11.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


16/2016.- De contractació de Francesc Mas Sariola, per l’estat físic del Ramon
Mirosa, i de contractació de Jaume Pol, per la incoació d’expedient de Carme
Balart.



17/2016.- De nomenament de Secretari de Jutge de Pau substitut



18/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Carles Clot Prat per arreglar teulada
a la casa situada al Camí de Cal Pelras.



19/2016.- De tramesa de còpia d’informe del tècnic municipal a Pere Arderiu.



20/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Endesa Distribución Eléctrica per
soterrar línia elèctrica a Av. Llevant.



21/2016.- Acceptació abstenció de Joan B. Parera, com a instructor de
l’expedient sancionador a Carme Balart.



22/2016.- De sol·licitud de subvenció de gestió forestal sostenible de la
Diputació de Girona per import de 3.000 euros, en matèria de prevenció
d’incendis.



23/2016.- De sol·licitud de subvenció de gestió forestal sostenible de la
Diputació de Girona per import de 3.000 euros, en matèria de gestió forestal.



24/2016.- D’autorització a Moove Sports Club per realitzar la prova esportiva
“Duatló Benèfica de l’Aeròdrom” el dia 9 d’abril del 2.016 al seu pas per aquest
municipi.



25/2016.- De sol·licitud de ajuts per a la restauració i conservació de béns
d’interès patrimonial de la Diputació de Girona per import de 10.198.20 euros.



26/2016.- D’autorització a Joan Porta per penjar una pancarta de publicitat.



27/2016.- Atorgament de llicència d’obres al Club Esportiu Cerdanya, pel que
es sol·licita llicència urbanística per a reformar el bar del Club Esportiu
Cerdanya situat a la Avinguda de Llevant núm. 5 d’aquesta localitat.



28/2016.- De tramesa de còpia d’informe del tècnic municipal a Mateu Martínez
Guarro.



29/2016.- D’autorització a Marti Dídac Ponce per a l’ús de 10 taules i 60 cadires
propietat de la corporació.



30/2016.- Aprovació pagament al Consell Comarcal de la Cerdanya de la
liquidació del cànon de control d’abocaments de la Confederació hidrogràfica
de l’Ebre, per import de 307,15 euros.



31/2016.- Nomenament d’instructor d’expedient disciplinari al Sr. Josep Mª
Bartrolí Besalú.



32/2016.- Resolució de la prestació de serveis de confecció de nòmines per
part de l’Agència Coll d’Alp.



33/2016.- Nomenament com a prestadora de serveis de confecció de nòmines
a la Societat Mercantil Bou Associats, S.L.



34/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Pere Alier Trescents per a construir
nau ramadera al C. Major 1 de Tartera.



35/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Associació de de Propietaris de la
Urbanització de Tartera per a la instal·lació de l’enllumenat públic.



36/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Ecological, S.L. per a construir
habitatge unifamiliar a Tartera.



37/2016.- D’autorització a Club Cilclista Transpyr per a travessia d’una marxa
BTT pel municipi de Das, el 13 de juny.



38/2016.- De sol·licitud de subvenció en matèria d’accions per a la millora de
l’eficiència energètica de la Diputació de Girona per import de 10.000 euros.



39/2016.- D’aprovació de liquidació de pagament de plusvàlua a Transport i
Excavacions Ribera, S.A. per import d e 1.424,75 euros,



40/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Patrimonial Hefer, S.A. per
rehabilitació de la piscina situada a la Torre de Das.



41/2016.- D’advertiment als promotors de l’obra d’enllumenat exterior de la
Urbanització de Tartera del respecte dels drets de propietat.



42/2016.- De redacció d’escrit per part de Secretaria a la Direcció General de
Ports i Aeroports de la Generalitat sol·licitant vista de l’expedient del PDUA de
l’Aeròdrom de la Cerdanya.



43/2016.- D’aprovació del pressupost prorrogat per a l’any 2016.



44/2016.- D’aprovació del Plec de condicions administratives
l’aprofitament ordinari de fusta de la forest de la Muntanya de Das.



45/2016.- Convocatòria sessió de Ple extraordinària.



46/2016.- De sol·licitud a la Diputació de Girona de assumpció de funcions de
tresoreria.



47/2016.- De sol·licitud de subvenció en matèria d’ajuts per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter fira de la Diputació de Girona per import de 1.500
euros.



48/2016.- D’autorització a Històrics per a l’organització de l’esdeveniment
Cerdanya Airbone Revival, els dies 16 i 17 de juliol.



49/2016.- De col·laboració en la concessió de trofeus a la LXII Volta Aèria de
Catalunya.



50/2016.- D’aprovació del Plec de tècnic-facultatives per a l’aprofitament
ordinari de fusta de la forest de la Muntanya de Das.



51/2016.- De tramesa de còpia d’informe del tècnic municipal a Mª Carme
Guardia Escribà.

per

a



52/2016.- Aprovació pagament Rosa Font Artisó corresponent a l’anualitat del
contracte d’arrendament de la finca 119 polígon 1 de Sanavastre per import de
1.013,60 euros.



53/2016.- Aprovació pagament a l’Agència Catalana de l’Aigua de la liquidació
del cànon de l’aigua 2015 per import de 1.162,74 euros.



54/2016.- De sol·licitud al Secretari de procediment a seguir sobre la petició
d’autorització de venda ambulant.



55/2016.- De sol·licitud al Secretari de procediment a seguir sobre la petició de
traspàs de llicència de taxi.



56/2016.- D’autorització a Alp Hotel Massella permís de pas per la muntanya
de Das de la VIII Marxa Popular de Masella del dia 3 de juliol.



57/2016.- D’autorització a Van Van Mercat Gastronomada permís de realització
d’una trobada de street food els dia 13, 14 i 15 d’agost.



58/2016.- D’autorització a Frame Girona S.L. per a l’enregistrament d’imatges
genèriques del municipi de Das.



59/2016.- Nomenament del Sr. Joaquim Macià Roset com a enginyer
municipal.



60/2016.- De denegació de transmissió de llicència de taxi al no complir-se les
condicions necessàries.



61/2016.- D’autorització a Errecerre International Productions S.L. per a
l’enregistrament d’un espot publicitari al municipi de Das.



62/2016.- Assabentat de canvi de titularitat de l’agrobotiga Cal Gintó.



63/2016.- Assabentat de canvi de titularitat de l’explotació ramadera Cal Queta.



64/2016.- D’autorització a Patricia Redlich d’ocupació de via pública per a la
venda ambulant.



65/2016.- Inici de tràmits per al nomenament del nou Jutge de Pau substitut.



66/2016.- De preparació d’esborrany del pressupost per a l’any 2016.



67/2016.- D’aprovació
Cardioprotegit”



68/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Josep Forga Palau per a la
col·locació de tanca sobre paret a La Closa de Cal Gardela.



69/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Mercè Vallcorba Rigau per a la
reparació de la façana de pedra a la plaça Major 1 de Sanavastre.

del

conveni

del

programa

“Girona,

Territori



70/2016.- Aprovació pagament a Fusteria Llorenç i Fills, S.L. corresponent a la
construcció i col·locació dels mobles de l’arxiu per import de 6.141,60 euros



71/2016.- Aprovació retorn IVTM a Josep LLiuret per import de 35,70 euros.



72/2016.- De convocatòria de comissió de comptes



73/2016.- De convocatòria de ple ordinari.

Un cop examinats, els regidors Srs. Pere Arderiu Arraut i Agustí Tarrats Galan
s’abstenen de ratificar els decrets i es ratifiquin per la resta d’assistents.
12.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Pere Arderiu demana al Sr. Alcalde la quantitat concreta del Decret 25/2016 en
el què s’acorda demanar una subvenció a la Diputació de Girona per import de
10.198,20 euros, i s’informa que, per desacords amb el Bisbat de la Seu d’Urgell s’ha
desistit la actuació que s’havia subvencionat.
El Sr. Agustí Tarrats demana al Sr. Alcalde com és previst solucionar el problema de
l’aparcament i el trànsit al C/Rec de la Bola, i per part del Sr. Alcalde es contesta que
encara està en procés d'estudi i s’intentarà solucionar en un futur pròxim.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-idues hores i trenta minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

