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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 10 DE JUNY DE 2015 
 
A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 10 de juny de 2015 es reuneix 
l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència dels senyors Francesc Sellarès i Boixader , Ferran Argilés Sas com a 
regidors d’aquest Ajuntament, assistits tots ells per  la Secretària acctal. Sra. Lídia 
Portí i Purtí.  
 
Excusen l’assistència els regidors Sra. Consuelo González García i el Sr. Jordi 
Graner Casasayas 
 
 
Declarat obert l'acte públic, d’acord amb els articles 36.1 i 56.1 del ROF es va tractar 
un únic punt en l’ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE MAIG DE 2015 
 
La Secretària explica que cal incorporar una esmena en el punt número 6 de 
l’acta, la proposta d’aprovació inicial de modificació puntual de les normes 
subsidiàries per admetre l’ús específic de circuit de trial en sòl no urbanitzable, 
atès que mancava un paràgraf en el primer acord d’aquest punt. La redacció 
correcta és la següent: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca per admetre l’ús 
específic de circuit de trial en sòl no urbanitzable.  
 
Aquesta aprovació inicial i els acords que segueixen a continuació, queden 
sotmesos a la condició SUSPENSIVA que “MOTOCAT, MOTOcat Amics Trial”  
ha d’aportar, en un termini de trenta dies des que rebin la notificació, l’estudi 
d’impacte ambiental i integració paisatgística, d’acord amb la l’article 59.1.f de 
la Llei d’Urbanisme que ha d’acompanyar la modificació de les Normes 
Subsidiàries.“   
 
Els tres assistents accepten l’esmena i s’aprova l’acta per unanimitat. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde en funcions aixeca la sessió, 
essent les 19:10 hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE en funcions,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL.,  
 
 
 
 


