A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia vint-iu de setembre 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. Per Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11/07/2016
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 l’acta de la sessió
anterior de data onze de setembre de dos mil setze, que els fou tramesa juntament
amb la convocatòria de la present sessió. És aprovada per unanimitat.
2.-APROVACIÓ DE COMPTE GENERAL EXERCICI 2015.Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
favorable en data 13 de juliol de 2016.
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 139 de
21 de juliol de 2.016, pel període reglamentari, no es varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals 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, s’adopten per unanimitat el següents:
ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2015.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i annexos .

Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2015, 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.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

3.-ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT .Seguidament es dona compte pel Sr. Alcalde – President de l’expedient incoat per tal
de procedir al nomenament del Jutge de Pau Substitut en el que hi consta l’informe de
Secretària relatiu a la legalitat aplicable i procediment d’elecció.
Atès que només s’ha presentat una sol·licitud per ocupar la plaça de Jutge de Pau
substitut de Das, per part del Sr. Francesc Pich i Ribelaygue, i, 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 l’Ajuntament en Ple a l’elecció de la
persona més idònia per ocupar el càrrec.
S’adopta per unanimitat els següents:
ACORDS:

Primer.- Proposar com a Jutge de Pau substitut del Municipi de Das al Sr. Francesc
Pich i Ribelaygue.

Segon.- Remetre 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.

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS,
ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS
SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014,
DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES,
FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i
ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de
2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb rama
urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector
primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la
modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir
les determinacions de la llei. La primera obligació directa de l'Ajuntament és la
redacció i aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per questa llei, que
és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció. La Diputació de Girona, va obrir

un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de menys de
20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de DAS” que ha realitzat la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: “Els ajuntaments han de determinar,
mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre
al Departament de Medi Ambient”
Per unanimitat dels assistents, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la
Llei 5/2003.
Segon.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes
obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la
prevenció d’incendis.
Tercer.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors
grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que
llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de
l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions
de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació
definitiva del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi
regulen.
Cinquè.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003
s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què
s’han de fer les franges de protecció.
Sisè.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte
en l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les
noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal
han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis
regulades a la Llei 5/2003.
Setè.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la
franja exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació
mitjançant projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per
l’ajuntament.

Vuitè.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30
dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes
Novè.- Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat e
Catalunya.
Desè.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
Onzè.- Facultar al sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a
l’efecte.
5.- INFORME SOBRE LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT PER AL EXERCICI
D’ACTIVITAT AL SR. XAVIER PORTA POUS
Vista la notificació d’acord plenari de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya per al
reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitat al Sr. Xavier Porta Pous.
Atenent al fet de que ocupa el seu lloc de treball en règim de dedicació ordinària i no
existint col·lisió horària amb la a la seva activitat pública com a Alcalde de Bellver ni
dita activitat com a càrrec electe pot afectar a la seva imparcialitat en l’exercici de les
seves funcions de tècnic municipal.
Vist el que disposen la Llei d’incompatibilitats 53/84 de 26 de desembre, així com del
seu Reglament que la desenvolupa, Reial Decret 598/85 de 30 d’abril.
El Ple de la Corporació adopta per unanimitat l’acord següent:
PRIMER: Informar favorablement respecte de la compatibilitat concedida al Sr. Xavier
Porta Pous, alcalde de dit Ajuntament i tècnic municipal d’aquest Ajuntament, per a
l’exercici d’ambdues activitats, sempre que la realitzi en els termes que han quedat
exposats, de la Llei d’incompatibilitats 53/84 de 26 de desembre, així com del seu
Reglament que la desenvolupa, Reial Decret 598/85 de 30 d’abril.
SEGON: Aquest informe favorable haurà de ser revisat, si es modifiquessin les
circumstàncies de la seva actual concessió i en cas de vulneració del disposat a la
vigent normativa sobre incompatibilitats.
TERCER: Notificar el present acord a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya.
6. SUBVENCIONS A LES FAMILIES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DELS
FILLS EN EDAT ESCOLAR.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament facilitar l’accés a l’escolaritat bàsica a tots
els nois i noies del municipi, en tant que dita escolaritat bàsica és requisit previ per a
l’accés a estudis superiors, inversió de futur a llarg termini per al desenvolupament
econòmic de la comarca, l’aparició de noves iniciatives i la creació de riquesa futura.
Atès que, consultades les dades del Padró d’Habitants resulta constatada la presència
al municipi d’uns 40 nois i noies en edat d’escolarització bàsica, repartits en 21 nuclis
familiars.

Atès que en el pressupost de l’exercici 2016 existeix la partida 16 650 920 48000
“Transferències a institucions i famílies”, per un import de 1.500€, amb la finalitat de
poder realitzar transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre.
Per unanimitat dels assistents, s’acorda:
Primer.- Atorgar un ajut a les famílies del municipi d’un import de 30€ per curs escolar
i alumne que compleixi les condicions següents:
-

-

estar empadronat en el municipi.
estar matriculat en un centre d’ensenyament de la Cerdanya, Alt Urgell,
Andorra, Cerdanya nord o Berguedà.
justifiqui amb la corresponent factura o document d’equivalent eficàcia que
acrediti el pagament de la matrícula i els llibres obligatoris per a cursar els
estudis per als que s’ha realitzat la matrícula.
es designi un compte corrent per a fer el pagament de l’ingrés que figuri de
forma fefaent a nom dels pares o tutors de l’estudiant.
presentar la sol·licitud al registre d’entrades de l’Ajuntament per part dels pares
o tutors dels estudiants que compleixin les anteriors condicions.

Segon.- Difondre mitjançant carta a les famílies que puguin complir els anteriors
requisits per tal que compareguin a l’Ajuntament a sol·licitar l’ajut, amb quina finalitat
s’adjuntarà un formulari amb la carta que es trameti
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- ADJUDICACIO DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE L’AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DE DAS”
Atès que el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural té prevista una subvenció de
23.409,00.-€ per a l’anualitat 2016 destinada a l’obra “Arranjament de l’Aigua Potable
del Municipi de Das”, tota vegada que a la partida pressupostària 16-163-61900 del
vigent pressupost de despeses de 32.000,00.-€.
Atès que s’han fet diverses consultes a contractistes d’obres
pressupostos d’execució de dita obra amb el resultat següent:
Jardineria Germans Chia, S.L.
SOREA, S.A.U.

per tal d’obtenir

32.000,00.-€
37.095,46.-€

Atès que les obres esmentades no es poden demorar més en el temps perquè s’ha de
justificar la subvenció abans del 30 de novembre del 2016, i aprofitant la neteja del
dipòsit que s’ha de realitzar.
Vistos els articles 171 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
S’adopta per unanimitat, els següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar al contractista, Jardineria Germans Chia, S.L. , l’obra “Arranjament
de l’Aigua Potable del Municipi de Das”, per un import de 32.000,00.-€ (trenta-dos mil
trenta-i-tres euros amb dinou cèntims).

Segon.- Notificar l’anterior acord al contractista adjudicatari i convocar-lo per a la
constitució de la garantia i la signatura del contracte d’obra.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris a
l’efecte.
8.- APROVACIÓ RETORN AVAL GESTIÓ
CERDANYA (EXP. 08/2016).-

RESIDUS AL CLUB ESPORTIU

Es dona compte pel Sr. Alcalde-President de l’estat de l’expedient núm. 08/2016
promogut pel Club Esportiu, en el que hi consta el certificat de la correcte gestió del
residus presentat en data 27/07/2016.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals al respecte de data
01/08/2016.
Tractat el tema, er 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 08/2016 per la reforma del bar situat a l’Av. Llevat 5 de Tartera (Das).
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

9.-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

A.B.N. CAT SERVEIS, S.L.

F602733

ADF BAGA DE CERDANYA

15/2016

AGROBOTIGA CAL FORGA

FRUITA FESTA MAJOR

ALBERT PUJADAS ALEX

20160831

ASSOCIACIÓ MUSICS TRAMA

52

ASSOCIACIÓ TERROSSOS

VESPRES MUSICALS BAGA 15/08

BARTOMEU BONET RIBOT (FORN POUS)

A/2143

BERNAT PUIG TOBELLA
BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

A00017
16/070911

BRUNO PÉREZ JUNCÀ
CASA LLEVET, S.L.

13/16
5677

CASA LLEVET, S.L.

6356

CERDANYA SEGURETAT

6080198

CERDANYA SEGURETAT INSTALACIONS
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

6080496
JUNY

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

JULIOL

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, SCP

REFUGI ANIMALS
66

DISSENY CERDANYA
DOLORS MACH ORRI

A20160037
97

DOLORS MACH ORRI

106

DUO SISCO I NANDO

8

ENRIC CASASSAS
ESTABLIMENTS COLL, S.A.

101
U6/1802

EXCAVACIONS I OBRES CERDANYA, S.A
FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA

166
16/Q/167

FERRER OJEDA
FERRETERIA FRANUR,A.L.

RESP CIVIL
201601110

FERRETERIA FRANUR,A.L.
FON ELECTRIC,S.A.

201601281
606104886

FON ELECTRIC,S.A.
FONTFERRI JARDINS, S.L.

606105237
600148

FORN ARTESÀ AGUSTI COCA

160052

FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA

108

FUSTERIA LLORENÇ I FILLS

A/1304

FUSTERIA PI NEGRE

158

GERTRANS GREIXER SL

160194

GERTRANS GREIXER SL

160224

HOTEL ROCA
IMPREMPTA CADI

V16420

IMPREMPTA CADI
INOLOGY CERDANYA S.L.

V16494
A362270

INOLOGY CERDANYA S.L.

A362269

INOLOGY CERDANYA S.L.

A362821

INOLOGY CERDANYA S.L.
ISAAC JURADO

A362609
16

J. MANUEL BARREDO

16/624

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161498

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161497

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161400

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161401

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161414

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161398

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/161399

JAUME POL

CORREUS

JOAN CARLES PEREIRO

A5

JOAN PORTA PARDO

16003

JORDI MORER

0016/670

JOSEP Mª ISERN COMENGES
JOSEP PUIG DOMINGO

9
105

JOSEP PUIG DOMINGO

110

JOSEP PUIG DOMINGO

111

JOSEP PUIG DOMINGO

132

LIVIU DODEA
MAGATZEM BOSOM, S.L.

180
164102010

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164102187

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/4525

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164102679

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164102355

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164200709

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/005243

MANUEL RUIZ

SEGURO PICK UP

MANUEL RUIZ

ASEGURANÇA MUSEU

MARTINA LAMBRENS

PETITS ACORDIONISTES 10/8

MONTSERRAT VIÑUELAS TORNER

533

NOVACELONA, S.L.

JC/48/NC

ORQUESTRA GIRASOL, S.L.
PARKER NETWORK

1626
GFMP0435

PATRICIA REDLICH

01/2016

PERE TORO
PIRINENCA SERVEI ELECTRIC, S.L.

33
1601766

PIRINEU ESPECTACLES, S.L.

54

RAMON CASADESUS
RAMON ROVIRA S.L.

16037
3456

RAMON ROVIRA S.L.

4451

RECLAM PUBLICITARI, S.L.

R16-4779

REYES GUTIERREZ

1294

SEBASTIA ALBOQUERS BOSCH

6

SER-NET CERDANYA, S.L.
SERRALLERIA MARTI-PALAU

2016522
16-334

SERRALLERIA MARTI-PALAU
SUSANA ALVARO GARCIA

16-381
A/2016046

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

002/805

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.
TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

001/551
1601346

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

1601214

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

1600593

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO
TECNICS EN SEGURETAT I FOC,S.L.

011601627
1603550

TECNIVERD CERDANYA,S.L.

63/16

TETIS AGRUPACIÓ MUSICAL

0529

TOI TOI SANITARIOS MOVILES

16030394

UNIO MUSICAL PRINCIPAL DE BERGA

34/2016

UNIO MUSICAL PRINCIPAL DE BERGA

23/2016

XAMOSIA, S.L.

A226

XAMOSIA, S.L.
XAVIER NAVARRO

A195
008231

Per un import total de 94.927,62 euros.
10.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


74/2016.- De sol·licitud d’informe al tècnic municipal .



75/2016.- De resolució d’expedient sancionador a Carme Balart Fuentes.



76/2016.- Revisió d’ofici del padró d’habitants, corresponent a Antonio Pacifico
Montechiarini.



77/2016.- D’identificació dels titulars dels vehicles Nissan intersat matricula
5212FLD i Rulquin Sorel matricula R4890BBF



78/2016.- D’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica del
vehicle Ford 6610, matricula B51330VE, propietat de Isidre Compañó.



79/2016.- De revisió d’existència de cobraments de costes a càrrec de l’Estat i
abonament a l’Associació Catalana de Municipis.



80/2016.- De sol·licitud de subvenció d’organització de festival literari a la
Diputació de Girona, per import de 750 euros.



81/2016.- D’autorització a Club Esportiu Cerdanya Pirineus per realitzar la
prova esportiva “Ulta Cerdanya verticalp Sky Race” el dia 21 d’agost del 2.016
al seu pas per aquest municipi.



82/2016.- D’obtenció de còpia dels antecedents de l’EDAR de Sanavastre.



83/2016.- De la contractació del tapiat d’accés a l’entrada de l’escola de noies
des de l’interior de l’edifici de la Casa del Comú.



84/2016.- D’elevació definitiva de la suspensió provisional de feina acordada en
decret 14/2016 a Carme Balart.



85/2016.- D’aprovació de retorn de la part corresponent de la taxa de
subministrament d’aigua potable.



86/2016.- De trasllat de petició al concessionari del bar-restaurant municipal.



87/2016.- De rellevar de l’obligació de portar la gestió del bar de la festa major
al Sr. Sebastià Alboquers i autoritzar-ne a la Sra. Patricia Redlich.



88/2016.- D’autorització a l’ANC per a la col·locació d’una carpa informativa al
costat de la pista poliesportiva.



89/2016.- D’obtenció de les lectures del període del que es sol·licita revisió per
part de Remei Bertran.



90/2016.- D’autorització per a la col·locació d’una creperia ambulant al recinte
de la casa del Comú per part de Conxita Moliné.



91/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Albert Alcacer per a la realització de
moviments de terra al Cm. Padró 4.



92/2016.- D’assignació del nínxol núm.78 en règim de concessió administrativa
a Mª Helene Ponte Juteau.



93/2016.- De requeriment de documentació a Aliseda Gestió Immobiliaria.



94/2016.- D’aprovació de retorn de la part corresponent de la taxa de
subministrament d’aigua potable a Mª Lluisa Prochazka.



95/2016.- De tramesa de còpia del tècnic municipal a Mercè Alier.



96/2016.- De tramesa de còpia del tècnic municipal a Alexandre Rosell.



97/2016.- De tramesa de còpia del tècnic municipal a Enginyeria i Gestió.



98/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Tartera S.A. per a la realització
d’una rasa de 30cm de profunditat a l’Av. De Llevant.



99/2016.- De pagament de factura al Sr. Albert Pujadas Alex.



100/2016.- Atorgament de llicència d’obra al Sr. Klaus Schaefer per a la
realització d’una fosa sèptica a l’Av. Migjorn, 11 de Tartera.



101/2016.- Atorgament de llicència d’obra al Sr. Josep Mª Arderiu per a la
reconstrucció d’una bassa al Pla de Tartera.



102/2016.- Atorgament de llicència d’obra al Sr. Josep Mª Arderiu per a la
instal·lació d’una tanca a la bassa de la muntanya de Das.



103/2016.- Atorgament de llicència d’obra a la Sra. Rosa Mª Volart per a la
reforma interior a la casa del C. Mn Cinto Verdaguer, 8, 1er, 2on.



104/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Patrimonial Hefer S.A. per a la
realització d’una variant de línia subterrània de mitja tensió.



105/2016.- De tramesa de còpia del tècnic municipal a Oriol Solanes.



106/2016.- De sol·licitud de la línia de subvencions per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del PUOSC pel període 2016-2017.



107/2016.- De desestimació del recurs de reposició amb valor de reclamació
prèvia interposat per la treballadora Carme Balart Fuentes.



108/2016.- De denegació de la revisió de la taxa per consum d’aigua
promoguda per Remei Bertran.



109/2016.- De denegació de la revisió de la taxa per consum d’aigua
promoguda per Cabrydas, S.L.



110/2016.- D’aprovació de retorn de la part corresponent de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica a Mar Balmaña Coll.



111/2016.- D’aprovació de baixa de la part corresponent de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica a Mª Àngels Mas Sariola.



112/2016.- De denegació de retorn de la part corresponent de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.



113/2016.- D’obtenció d’antecedents en el padró de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica sobre la situació de la Sra. Mª Jesús Ochoa, i si s’escau
redacció del certificat.



114/2016.- 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 ratifiquen per la resta d’assistents.
11.- PRECS I PREGUNTES.
No es formulen ni precs ni preguntes
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-iuna hores i quaranta minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

