A la Casa Consistorial de Das, essent les vint hores del dia deu de novembre del dos
mil quinze, es reuneix l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària 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

No assisteix el

Sr. Pere Arderiu Arraut.

Excusa assistència el Sr. Agustí Tarrats i Galan
Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
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:
A l’article 7, lletra a), de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Bens
Immobles, substituir el tipus impositiu actualment vigent del 0’5%, pel del 0,45%.
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.
2. APROVACIO DE LA SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIO DE LES SUBVENCIONS DE GESTIO
FORESTAL SOSTENIBLE, EXERCICI 2015.
Atesa la Resolució ARP/2207/2015 de data 28/09/2015, publicada en el DOGC núm.
6972, de 8/10/2015, de convocatòria per a l’any 2015 dels ajuts de l’Ordre
ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
a la gestió forestal sostenible en el marc de l Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, destinats a la redacció i revisió d’instruments d’ordenació
forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i
generació d’ecosistemes en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció
d’incendis i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos
forestals.

Vist que s’ha elaborat per l’enginyera de forests de la Comarca, Carmen Francisca
López Martínez la memòria i el pressupost de les actuacions a realitzar al Mont
d’Utilitat Pública núm. 14, Muntanya de Das, actuacions totes elles incloses en les
bases dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l’any 2.015.
Per unanimitat dels assistents, s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar amb càrrec als ajuts a la gestió forestal sostenible convocats pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2.015,
d’acord amb la Resolució
ARP/2207/2015 de data 28/09/2015, unes subvencions per a la realització en el Mont
d’Utilitat Pública núm. 14, Muntanya de Das, les actuacions que es detallen
seguidament:
Preu

1.
2.
3.
4.

Aclarida de millora
Construcció de vials
Arranjament de vials
Construcció d’obra civil

Amidament

Import

17,70 Ha.
0,54 Km.
1,58 Km.
1.00 Km.

17.566,19€
3.514,25€
1.439,33€
14.491,17€

Total execució material
IVA (21%)

37.010,94€
7.772,30€

992,44
6.507,87
910,97
14.491,17

PRESSUPOST TOTAL ...................44.783,24€
Segon.- Declarar que aquest Ajuntament no té concedit cap altre ajut per la mateixa
finalitat.
Tercer.- Declarar que l’Ajuntament de Das no incorre en cap de les causes previstes
en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, que impedeixi el concórrer com a beneficiari en ajuts
públics.
Quart.- Fer constar que els terrenys objecte de les actuacions mencionades formen
part del Patrimoni municipal i que es troben catalogats com a rústics i no urbanitzables.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
Sisè.- Que es doni compte de l’emissió del present Decret al Ple corporatiu en la
propera sessió que es celebri a l’objecte de la seva ratificació.”
3.- PRECS I PREGUNTES.
No es planteja cap prec ni pregunta
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-idues hores i trenta-cinc minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

