A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i quinze minuts del dia
catorze de juny de dos mil divuit, 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. Pere Arderiu Arraut
Sr. Agustí Tarrats i Galan

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

Abans d’obrir l’acte l’alcalde demana als assistents la incorporació d’un punt a l’ordre
del dia, consistent en l’aprovació inicial del projecte d’obra d’un magatzem municipal.
1.- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR DE DATA
09/04/2018
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 nou d’abril de dos mil divuit, que els fou tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió. És aprovada per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2018 .El Sr. Alcalde dona compte al Ple el pressupost general per l’exercici 2018, 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, previ
comentari sobre els punts rellevants del mateix, s’adopta per unanimitat els següents
acords:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Das per l’exercici
2018, 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 …………………….

359.100,00

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

50.000,00

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

150.300,00

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

145.100,00

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

59.500,00

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

99.000,00
TOTAL

ESTAT DE DESPESES

863.000,00

Capítol I.- Despeses del personal………………

120.250,00

Capítol II.- Despeses en béns corrents i serveis

408.250,00

Capítol IV.- Transferències Corrents……………

44.500,00

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

290.000,00
TOTAL

863.000,00

2. 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.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris al
efecte.
3.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE
2017 Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
favorable en data 14 de maig de 2018.
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 96 de
18 de maig de 2.018, pel període reglamentari, presentant-se al·legacions per part del
veí d’aquest municipi, el Sr. Jordi Pont Tor.
Del contingut de les al·legacions no se’n desprèn cap eficàcia a l’hora de desvirtuar la
validesa i correcció de l’expedient d’aprovació del compte general, en tant que, i de
forma correlativa a les al·legacions presentades:


A l’empara de l’art. 109. de la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de las Administracions Públiques, l’interventor ha rectificat
el seu informe al detectar-se un error de transcripció.



Durant l’exercici 2017 no hi ha cap assentament de despesa corresponent a
dietes de personal.

Atès que s’ha complert tota la tramitació legal que determinen els articles del 208 al
212 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals aprovat per RDL 2/2004, per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Pont Tor.
2. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017.
3. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i annexos.
4. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que

determina l’ article 212 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004.
5. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR DE DAS.Es dona compte de l’expedient incoat per tal de procedir al nomenament del Jutge de
Pau titular, en el que hi consta l’informe de Secretària relatiu a la legalitat aplicable i
procediment d’elecció.
Atès que tan sols s’ha presentat una sol·licitud per ocupar la plaça de Jutge de Pau
titular de Das, per part de la Sra. Maria Serracant i Arderiu (Jutgessa de Pau) fins ara,
en compliment del que disposa l’art. 101 de la Llei Orgànica 6/1995 del Poder Judicial i
4 del Reglament 3/1995 dels Jutges de Pau, es procedeix per part del Ple de
l’Ajuntament a l’elecció de la mateixa.
Tractat el tema, i amb l’abstenció dels Srs. Enric Laguarda i Pere Arderiu per ser part
interessada, es proposen els següents acords:
1. Proposar com a Jutgessa de Pau titular del Municipi de Das a la Sra. Maria
Serracant Arderiu.
2. Remetre certificació de l’acord adoptat al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció de
Puigcerdà per tal de que sigui elevat al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris al
efecte.
5.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN SITJA DE SAL
Es dona compte de la publicació de la convocatòria de subvencions de la Diputació de
Girona, per a actuacions municipals per a nevades en el BOP núm. 107, de 4 de juny
d’enguany.
Atès que els serveis administratius han sol·licitat un pressupost per a la instal·lació
d’un sitja de sal de 35 tones de capacitat, l’import del preu de la qual ascendeix a
18.634,00 euros, i han emplenat el formulari de sol·licitud de la subvenció de la
Diputació de Girona, per a actuacions municipals per a nevades, anualitat 2018.
Tractat el tema, per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar el pressupost per a la instal·lació d’un sitja de sal de 35 tones de capacitat,
l’import del preu de la qual ascendeix a 18.634,00 euros, així com la sol·licitud de
la subvenció.
2. Sol·licitar subvenció per import de 17.700,00 euros en l’àmbit de la convocatòria de
subvencions per a actuacions municipals per a nevades, de la present anualitat,
convocades per la Diputació de Girona.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

6.APROVACIÓ
PAGAMENT
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL
D’ENSENYAMENT, D’ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS
Es dona compte de la liquidació tramesa per la Mancomunitat Intermunicipal
d’Ensenyament d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús, corresponent a l’aportació
inicial per a l’exercici 2.018, per import de 11.287,50.-€, corresponent al 50% del total
de l’aportació prevista per a l’exercici 2018.
Tractat el tema, per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar la liquidació tramesa per la Mancomunitat
d’Ensenyament, d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús.

Intermunicipal

2. Procedir al pagament de l’aportació resultant pel curs 2.017 de 11.287,50.-€, al
compte indicat de la caixa.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A MOLTIBO, SL
PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITAGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, EN LA PARCEL·LA 41a
DE LA URBANITZACIÓ DE TARTERA. EXP. 05/2018
Es dona compte de la instància presentada el dia 4 de maig present per la Societat
Mercantil Moltibo, SL, que ha causat el número 264 en el Registre General, on
sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, en la
parcel·la 41a de la urbanització de Tartera.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 21 de maig d’enguany.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat els temes per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Atorgar llicència d’obres a la Societat Mercantil Moltibo, SL per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat, en la parcel·la 41a de la urbanització de Tartera.
2. Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del
de tercers.
3. Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 21 de maig del
present, del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la
mateixa.
4. Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres i de
la taxa per a l’expedició de la llicència urbanística amb el contingut següent:
- Impost de construccions, instal·lacions i obres: quota
mínima (Ordenança fiscal núm. 4 article 8è)
- Taxa per expedició de la llicència: quota mínima
(Ordenança fiscal núm. 7 article 6è)
IMPORT TOTAL A INGRESSAR

Base
407.420,00

Tipus
3,5%

Deute €
14.259,70

407.420,00

0,5%

2.037,10
16.296,80

5. Requerir al sol·licitant per tal que faci el pagament dels imports corresponents a la
taxa per expedició de llicència urbanística i a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres calculat a la llicència d’obra atorgada per transferència al
compte corrent que aquest Ajuntament té a Caixabanc (ES12 2100 8160 8622
0002 4902) o en efectiu a les oficines municipals. Així com dels avals establerts en
la mateixa, en cas de ser d’aplicació l’aportació de dits avals.
6. Notificar el present acord als interessats.
7. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA OBRA A TARTERA, SA PER LA REPARACIÓ
D’UNA CANONADA A LA ZONA DEL SECTOR DIFERENCIAL (EXP. 6/2018)
Fets
Es dona compte de la instància presentada pel Sr. Josep Mª Dolç i Arnau, en data del
7 de maig present, en representació de la Societat Mercantil Tartera, SA, ha presentar
escrit, que ha causat el núm. 268 en el registre General d’entrades de la corporació,
en el que sol·licita llicència d’obra per a la substitució de la xarxa d’aigua potable de la
Urbanització de Tartera de Das.
En data de 14 de maig, el president de Tartera, SA, va presentar escrit, que va causar
el núm. 286 en el registre General d’entrades de la corporació, en el que sol·licita
l’aplicació de la bonificació prevista en la Llei per a obres d’especial interès.
Vistos els informes favorables del Secretari i l’arquitecte municipal.
Fonaments de Dret
L’art. 103.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 8 de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
L’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicència
urbanística.
Les atribucions de l’alcalde previstes als arts. 53, 1, b), r) i altres concordants del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local.
Tractat els temes per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Atorgar llicència d’obres a la Societat Mercantil Tartera SA substitució de la xarxa
d’aigua potable de la Urbanització de Tartera de Das.
2. Aplicar la bonificació del 95% a la liquidació de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres de la Societat Mercantil Tartera SA per a la substitució de la
xarxa d’aigua potable de la Urbanització de Tartera de Das.
3. Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del
de tercers.

4. Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 7 de maig del
present, del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la
mateixa.
5. Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i de
la taxa per a l’expedició de la llicència urbanística amb el contingut següent:

- Impost de construccions, instal·lacions i obres: quota
mínima (Ordenança fiscal núm. 4 article 8è)
- Bonificació per especial interès (Llei Reguladora de la
Hisenda Local, art. 103.2)
- Taxa per expedició de la llicència: quota mínima
(Ordenança fiscal núm. 7 article 6è)
IMPORT TOTAL A INGRESSAR

Base
73.746,34

Tipus
2,4%

Deute €
1.769,91

1.769,91

95%

-1.681,42

73.746,34

0,5%

368,73
457,22€

6. Requerir al sol·licitant per tal que faci el pagament dels imports corresponents a la
taxa per expedició de llicència urbanística i a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres calculat a la llicència d’obra atorgada per transferència al
compte corrent que aquest Ajuntament té a Caixabanc (ES12 2100 8160 8622
0002 4902) o en efectiu a les oficines municipals. Així com dels avals establerts en
la mateixa, en cas de ser d’aplicació l’aportació de dits avals.
7. Notificar el present acord als interessats.
8. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
9.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC, A Mª ANTÒNIA
ARRAUT JUNOY, PER LA CASA DE CAL CORNET DE MOSOLL
Fets
Es dona compte de la instància presentada el passat 11 de maig per la Sra. Mª
Antònia Arraut Junoy, que va causar el núm. 282 en el registre d’entrades de la
corporació, en que sol·licita que es procedeixi a inscriure l’activitat d’habitatge d’us
turístic als registres municipals, quina activitat es pretén portar a terme a l’edifici Cal
Cornet de Mosoll.
Atesos els informes favorables del tècnic municipal i del Secretari.
Fonaments de Dret
Art. 6.7 de l’ordenança fiscal núm.21, reguladora de la taxa per expedició de document
administratius i realització d’activitats jurídiques i administratives de competència
municipal en tots els anterior supòsits d’alta d’habitatge d’ús turístic.
Els articles 53,1,b) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’octubre, el qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i règim local de Catalunya,
Tractat els temes s’adopta amb l’abstenció del Sr. Pere Arderiu, per vincle familiar amb
la interessada, i els vots favorables de la resta del assistents els següents acords:

1. Donar aquest Ajuntament per assabentat de l’inici de l’activitat de l’habitatge d’ús
turístic, d’acord amb les dades següents:

Presentador
Mª Antònia Arraut Junoy

Habitatge
Cal Cornet de Mosoll
Carre Major, 6, Mosoll 17538 Das

2. Aprovar la liquidació de 25 euros tal com preveu l’ordenança fiscal núm.21 al
compte corrent que aquest Ajuntament té obert a Caixabanc (ES12 2100 8160
8622 0002 4902) o en efectiu a les oficines municipals.
3. Condicionar la validesa de l’assabentat esmentat en el punt 1 anterior al pagament
de la liquidació del punt 2 anterior.
4. Notificar aquest assabentat al Departament d’Empreses i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva inscripció en el Registre
d’Establiments Turístics.
5. Notificar aquesta resolució a la interessada.
6. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
10.-AUTORITZACIÓ DE PAS DE LA X MARXA POPULAR DE MASELLA, EL
PROPER DIUMENGE 8 DE JULIOL
Es dona compte de la instància presentada el 24 de maig passat per la Societat Alp
Hotel Masella, que ha causat el núm. 306 en el registre d’entrades de la corporació, en
què demana permís de pas per la muntanya de Das de la X Marxa Popular de Masella,
el proper diumenge 8 de juliol del present.
Tractat els temes per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Autoritzar a la Societat Alp Hotel Masella permís de pas per la muntanya de Das
de la X Marxa Popular de Masella, el proper diumenge 8 de juliol.
2. Condicionar la present autorització a demanar també les altres autoritzacions que
calguin per aquest esdeveniment, i a prendre les mesures de seguretat adients per
evitar qualsevol accident en els encreuaments dels camins, carrers i carreteres
municipals.
3. Un cop finalitzada la marxa, serà responsabilitat de la societat Alp Hotel Masella la
neteja de les zones de pas de possibles restes d’escombraries, ampolles o similars
4. Comunicar aquesta resolució a la societat interessada.
5. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
11.- AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ CURSA PEDESTRE A LA URBANITZACIÓ DE
TARTERA EL DIA 17 D’AGOST DEL 2018. Es dona compta de la instancia presentada el 3 de juny del present pel Club Esportiu
Cerdanya, que ha causat el núm. 322 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 17 d’agost, al seu pas pel municipi de Das.

Tractat els temes per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. 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.
2. Un cop finalitzada la marxa, serà responsabilitat de la organització la neteja de les
zones de pas de possibles restes d’escombraries, ampolles o similars
3. Notificar l’anterior acord a l’entitat interessada.
4. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris a
l’efecte.
5. 12.- APROVACIÓ FACTURES.S’examinen les següents factures:
Proveïdor
ALAMEDA TORRENT, SLU
ANDREU CONDOMINES RIGOLA
ANDREU CONDOMINES RIGOLA
AQUATREAT XXI
AQUATREAT XXI
AQUATREAT XXI
ATELIER LIBROS, SA
BLINKER ESPAÑA, SAU
BUTANO CERDANYA, SL
CASA LLEVET, SL
CASA LLEVET, SL
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
DOLORS MACH ORRI
EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.
ELIAS DECORACIO BCN, SL
FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA
FERRETARIA FRANUR SL
FLOTATS SAU
HARGASSNER IBERICA SL
INOLOGY CERDANYA, SL
INOLOGY CERDANYA, SL
INOLOGY CERDANYA, SL
JOSEP Mª ISERN COMANGES
JOSEP PUIG DOMINGO
JOSEP PUIG DOMINGO
JOSEP PUIG DOMINGO
MAGATZEM BOSOM SL

Factura
A261
A-77
A-143
2018/118
2018/120
2018/127
2365
18NA038601
1134
2018/3086
2018/3796
ABOCADOR
MARÇ
ABOCADOR
ABRIL
ABOCADOR MAIG
CORREUS
23
2018/003802
MM18002551
F/18/Q/167
201800561
2018/66
808100225
A38037
A381390
A381756
50
60
76
84
21/001897

MAGATZEM BOSOM SL
MAGATZEM BOSOM SL
MAGATZEM BOSOM SL
MAGATZEM BOSOM SL
MATERIALS DOMENJO SA
PROMOTORA MEDITERRANEA-2, SA
REFORMES I CONSTRUCCIONS RAMON COMAS,
SL
REFORMES I CONSTRUCCIONS RAMON COMAS,
SL
TALLERS BERTRAN IMBERN SL
TALLERS BERTRAN IMBERN SL
TALLERS R. BOMBARDO
XAVIER RIGOLA TUSET
XAVIER RIGOLA TUSET

21/002255
1841001165
1841001334
1841001498
18008455
47521
11
12
002/201800400
002/201800640
01/180736
18
26

Són aprovades per un import total de 114.020,47 euros, amb l’abstenció dels Srs. Pere
Arderiu i Agustí Tarrats, i els vots favorables de la resta d’assistents.
13.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia, que s’examinen i
s’aproven amb l’abstenció dels Srs. Pere Arderiu i Agustí Tarrats, i els vots favorables
de la resta d’assistents:


39/2018.- De sol·licitud de baixa de línia mòbil de telefonia



40/2018.- De tramesa de còpia d’informe del tècnic municipal.



41/2018.- De notificació personal de decret.



42/2018.- De proposta de nomenament de funcionari



43/2018.- De revisió del padró municipal.



44/2018.- De modificació del rebut d’aigua a la Comunitat de Propietaris de
Das.



45/2018.- De retorn de rebut d’IVTM a Agustí Tarrats.



46/2018.- D’autorització de pas de cursa al club ciclista Transpyr el dia 11 de
juny.



47/2018.- De notificació de requeriment a Juan Antonio Gálvez.



48/2018.- De modificació del rebut d’aigua a Ángel Cabuti.



49/2018.- D’atorgament de llicència d’obra a Lluís Mundet per a construcció
habitatge unifamiliar (exp. 2/2018).



50/2018.- De convocatòria de la comissió especial de comptes.



51/2018.- De pagament de factura a Graficerdà.



52/2018.- De sol·licitud d’alta al Registre Públic de Contractes.



53/2018.- De nomenament de funcionari.



54/2018.- De denegació d’autorització de pas.



55/2018.- D’autorització d’ús de la sala polivalent a Anna Carretero.



56/2018.- De pagament cànon Depuradora de Das.



57/2018.- De pagament cànon Depuradora de Sanavastre.



58/2018.- Proposta liquidació taxa aprofitament especial a Endesa Energia
XXI, SLU.



59/2018.- Proposta liquidació taxa aprofitament especial a Endesa Energia,
SAU.



60/2018.- Proposta liquidació taxa aprofitament especial a Endesa Distribución
Eléctrica, SL.



61/2018.- De devolució d’aval a Oriol Puig Alsina.



62/2018.- De pagament cànon ACA.



63/2018.- De regularització de la nòmina del nou funcionari.



64/2018.- D’autorització d’instal·lació de comptador d’aigua a Lluis Mundet.



65/2018.- De notificació de requeriment a Juan Antonio Gálvez



66/2018.- De tramesa de còpia d’informe del tècnic municipal.



67/2018.- De modificació del rebut d’aigua a Rosendo Candela.



68/2018.- D’autorització de pas de ruta amb vehicles SUV.



69/2018.- De denegació de col·locació de tràiler.



70/2018.- D’inici de tràmits per a l’elecció de Jutge de Pau titular.



71/2018.- De contractació de personal eventual per a la temporada primaveraestiu.



72/2018.- De notificació de requeriment a IRLA SCP.



73/2018.- De De sol·licitud d’alta al Perfil del Contractant.



74/2018.- D’atorgament de llicència d’obra a Maria Pastor per a canviar
ubicació comptador (exp. 4/2018).



75/2018.- D’atorgament de llicència d’obra a Maria Teresa Bertran per a refer
paret hort (exp. 8/2018).



76/2018.- D’abstenció d’alcalde.



77/2018.- De nomenament d’advocats i procuradors.



78/2018.- De notificació de requeriment de caps de bestiar a les explotacions
ramaderes que van a la muntanya de Das.



79/2018.- D’exempció de rebut IVTM a Agustí Tarrats.



80/2018.- De notificació personal de decret.



81/2018.- D’atorgament de llicència de pastura a Francesc Pich.



82/2018.- De notificació de requeriment a Mª Concepció Surroca.



83/2018.- De convocatòria de ple.

14.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE VALORAT “CONSTRUCCIÓ D’UNA NAUMAGATZEM”S’eleva al Ple Municipal, pel Sr. alcalde el projecte valorat de l’obra “Construcció d’una
nau-magatzem” redactada per l’arquitecte tècnic Francesc Mas Vidal, amb un
pressupost de 73.219,02.-€. (IVA inclòs), a l’objecte de la seva aprovació inicial.
Tractat per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar inicialment el projecte valorat “Construcció d’una nau-magatzem”, amb un
pressupost de 73.219,02.-€. (IVA inclòs)
2. Iniciar els tràmits de la seva adjudicació en la modalitat de contracte major
3. Segons l’art. 37 i concordants del Reglament d’obres, activitats i serveis, exposarho al públic per un període de 30 dies.
4. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
15.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.

I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-iuna hores i trenta minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el secretari,
certifico i en dono fe.

