A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia nou
d’abril 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. Agustí Tarrats i Galan

Excusa assistència

Sr. Pere Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

Prèviament a l’inici de la sessió el Sr. Alcalde manifesta la voluntat d’incorporar a
l’ordre del dia l’autorització de la cursa ciclista Moove Foundation.
1.- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR DE DATA
28/02/2018
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 vint-i-vuit de febrer de dos mil divuit, que els fou tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió. És aprovada amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats,
i amb el vot favorable de la resta dels assistents.
2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ
PLAÇA CERDANYA
El Sr. Alcalde informe de la situació de l’expedient de contractació per procediment
obert simplificat de les obres d’urbanització de la plaça Cerdanya, el projecte tècnic del
qual va ser aprovat per Ple d’aquest Ajuntament celebrat el 22 de desembre de l’any
passat.
A la vista dels següents antecedents
Expedient

Procediment

Resolució

Data

1/2018

Urbanització Plaça Cerdanya

Ple

22/12/2017

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Urbanització de la plaça Cerdanya
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45200000
Valor estimat del contracte: 142.767,78
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 117.989,90

IVA%: 21%

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 142.767,78
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos

LOT 1

Codi CPV: 45200000

Descripció del lot: Obra civil i mobiliari urbà
Valor estimat: 115.027,92
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 95.064,40

IVA%: 21%

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 115.027,92
Lloc d'execució: Plaça Cerdanya de Das

LOT 2

Codi CPV: 45200000

Descripció del lot: Enllumenat públic
Valor estimat: 18.142,75
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 14.994,01

IVA%: 21%

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 18.142,75
Lloc d'execució: Plaça Cerdanya de Das

LOT 3

Codi CPV: 45200000

Descripció del lot: Arbrat
Valor estimat: 9.597,11
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 7.931,49

IVA%: 21%

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 9.597,11
Lloc d'execució: Plaça Cerdanya de Das

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Observacions

Proposta de contractació del Servei

164/2017

Informe de Secretaria

4/4/2018

Informe d'Intervenció

4/4/2018

Resolució d'inici

22/12/2017

Plec prescripcions tècniques

Novembre-17

Incloses al projecte tècnic

Plec de clàusules administratives

9/4/2018

Adaptades a la LCSP 2017

Informe de fiscalització prèvia

27/12/2017

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i d’acord
amb l'establert en la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’adopten els següents acords:

1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel
projecte d’urbanització de la Plaça Cerdanya, convocant la seva licitació.
2. Aprovar la substitució del Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte per tal d’adaptar-lo a la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
4. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
5. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
 Enric Laguarda Pons, que actuarà com a President de la mesa.
 Joan Baptista Parera Suriñach, Vocal (Secretari - Interventor de la Corporació).
 Mª Rosa Creus Aguilar, Vocal.
 Jaume Pol Pont, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
6. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
3- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES RAMON VIDAL LÓPEZ PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT AUXILIAR, EN LA PARCEL·LA 29 DE LA
URBANITZACIÓ DE TARTERA. EXP. 03/2018
Es dona compte de la instància presentada el dia 23 de març present pel Sr. Ramon
Vidal López, que ha causat el número 190 en el Registre General, on sol·licita llicència
d’obres per la construcció d’un cobert auxiliar, en la parcel·la 29 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 3 d’abril d’enguany.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema,
ACORDS:

s’adopten per unanimitat de la resta de regidors els següents

1. Atorgar llicència d’obres al Sr. Ramon Vidal López per la construcció d’un cobert
auxiliar, en la parcel·la 29 de la urbanització de Tartera.
2. Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 3 d’abril del
present, del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la
mateixa.
3. Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercers.

4. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ AL SR. ALBERT
ALCACER
Es dona compte pel Sr. Alcalde President de la instància presentada el dia 27 de març
del present pel Sr. Albert Alcacer Jordana, que ha causat el número 196 en el Registre
General, en el que sol·licita llicència de primera ocupació de l’habitatge situat en el cm.
Padró, núm. 13 de Das, corresponent a la construcció d’un habitatge unifamiliar (Exp.
18/2016).
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de primera ocupació de data 3 d’abril d’enguany.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema s’adopta per unanimitat, els següents
ACORDS:
1. Atorgar al Sr. Albert Alcacer Jordana la llicència de primera ocupació per
l’habitatge unifamiliar, situat en el Cm. Padró, núm. 13 de Das, construït
d’acord amb la llicència d’obres expedient 18/2016.
2. Requerir al sol·licitant per tal que faci el pagament per transferència al compte
corrent que aquest Ajuntament té a Caixabanc (ES12 2100 8160 8622 0002
4902) o en efectiu a les oficines municipals per la instal·lació d’un comptador
d’aigua, d’acord amb el que es preveu a l’article 6.a de l’ordenança fiscal núm.
15, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua té les tarifes següents:
•
•
•

Drets de connexió: 150,25 €
Cost del comptador: 60,10 €
Cost de la instal·lació del comptador: 71,15 €

3. Trametre, juntament amb la notificació del present acord, còpia de l’informe
tècnic emès per l’arquitecte municipal de data 3 d’abril del present.
4. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
5.-APROVACIÓ DONACIONS
Es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’escrit presentat per la fundació de
l’esclerosi múltiple per a la lluita contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials,
així com de l’escrit presentat per Masella en què es sol·licita col·laboració econòmica
per l’organització de la XVI Challenge de Masella
S’aprova per unanimitat atorgar una donació de 200.-€ a la fundació de l’esclerosi
múltiple i una de 300.-€ per a l’organització de la XVI Challenge de Masella.
6.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen les següents factures:

Proveïdor
ALAMEDA TORRENT
ANDREU CONDOMINES RIGOLA
BAC TRAC CERDA, SLU
BLINKER ESPAÑA, SAU
CASA LLEVET, SL
CONSELL COMARCAL CERDANYA
CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
DIDAC TRANS CERDANYA, SL
DOLORS MACH ORRI
ELIAS DECORACIÓ BCN
ENGINYERIA CERDANYA SLP
FON ELECTRIC SAU
FUSTERIA LLORENÇ I FILLS
FUSTERIA LLORENÇ I FILLS
HARGASSNER IBERICA SL
HOTEL ROCA
IBERPOTASH, SA
INOLOGY CERDANYA, SL
INOLOGY CERDANYA, SL
JARDINERIA GERMANS CHIA, SL
JARDINERIA GERMANS CHIA, SL
JARDINERIA GERMANS CHIA, SL
JARDINERIA GERMANS CHIA, SL
JOSEP PUIG DOMINGO
JUAN ANTONIO LOZANO MORA
LLUIS OTERO COMAS
MAGATZEM BOSOM SL
MAGATZEM BOSOM SL
MAGATZEM BOSOM SL
MAGATZEM BOSOM SL
PARKER NETWORK, SL
SERRALLERIA MARTI PALAU
SERRALLERIA MARTI PALAU
TALLRES BERTRAN IMBERN, SL

Factura
A190
A-84
18/57
18NA028292
2018/2153
ABOCADOR
TRAMESSA
2
15
MM18001222
45/18
806101604
A/1461
A/1467
808100065
12/871
90069043
A380618
A381025
A/180282
A/180283
A/180284
A/180285
48
6
NEU
21/000876
21/001172
1841000675
21/001524
IFMP0422
18/76
18/98
002/201800242

Són aprovades, per un import de 47.586,93 euros, amb l’abstenció del Sr. Agustí
Tarrats, i els vots favorables de la resta d’assistents.
7.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia, que s’examinen i
s’aproven:


25/2018.- Retorn excés cobrament per fuita d’aigua.



26/2018.- Pagament factures diverses.



27/2018.- Revisió d’ofici padró d’habitants.



28/2018.- Atorgament llicència obra a Xavier Cruïlles, per a construir un porxo
(exp. 1/2018).



29/2018.- Modificació decret 11/2018.



30/2018.- Liquidació pressupost 2017.



31/2018.- Requeriment aportació dades.



32/2018.- Sol·licitud subvenció de la Diputació de Girona sense concurrència
publica.



33/2018.- Adhesió a la subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 2018.



34/2018.- Desestimació recurs revisió plusvàlua.



35/2018.- Requeriment d’actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents
de l’Església de Sant Llorenç al Bisbat de la Seu d’Urgell.



36/2018.- D’aprovació de la llista d’admesos i exclosos.



37/2018.- De tramitació de còpia d’informe del tècnic municipal.



38/2018.- Convocatòria ple en sessió ordinària.

Són aprovades amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i els vots favorables de la resta
d’assistents.
8.- AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ CURSA ATLÈTICA A LA URBANITZACIÓ DE
TARTERA EL DIA 21 D’AGOST DEL 2017. Vist l’escrit presentat pel Sr. Josep Marti Suñer, en data 5 d’abril del present, en
representació de Moove Foundation, que ha causat el núm. 212 en el registre
d’entrades de la corporació, , en el que sol·licita permís de pas pel municipi de Das,
pel proper dia 5 de maig per realitzar la prova esportiva “Duatló Benèfica”.
Tractat el tema s’adopta per unanimitat el 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. Notificar l’anterior acord a l’entitat interessada.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris a
l’efecte.
9.- 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 quaranta-cinc minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

