A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia set de
novembre 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

1.- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR DE DATA
30/08/2018
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 trenta d’agost de dos mil divuit, que els fou tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió. És aprovada per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ
PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES
Es dona compte per part del Sr. Alcalde de l’estat i contingut de l’expedient de
signatura de conveni amb el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes,
respecte de la idoneïtat, necessitat i legalitat per a poder aprovar-ho.
Vist l’informe de Secretaria.
Vistos els arts. 150 i 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vistos els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitat i Serveis dels Ens Locals.
Vistos els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Tractat els temes per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar la signatura del conveni amb el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció
de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes.
2. Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit a Girona i als Serveis
Territorials a Girona de la Direcció General de l’Administració Local.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17,
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DE LA VIA PUBLICA I PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL I FINQUES PATRIMONIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Vist l’informe de Secretaria, per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la
taxa per ocupacions de la via publica i per la utilització privativa i aprofitament
especial del domini públic municipal i finques patrimonials de titularitat municipal
d'acord amb el contingut següent:
A l’article 6è, de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per ocupacions de
la via publica i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
municipal i finques patrimonials de titularitat municipal, establir les següents
modificacions de les quotes tributàries:
TIPUS D’OCUPACIÓ

TARIFA

D. OCUPACIÓ DEL MONT PÚBLIC I FINQUES PATRIMONIALS MUNICIPALS
Infraestructures ja existents - Per unitat de rack i mes
70,00
2
Infraestructures a construir – per m i mes
50,00

Preveure que dita modificació entrarà en vigor l’1 de gener següent a la seva provació
definitiva.
2. 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.
3. Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
4. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21,
REGULADORA DE LES TAXES PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
I
REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS
JURÍDIQUES
I
ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
Atès que s’ha habilitat una sala per a activitats diverses a la Casa del Comú d’aquest
Ajuntament.
Vist l’informe de Secretaria, per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de les
taxes per expedició de documents administratius i realització d’activitats jurídiques i
administratives de competència municipal d'acord amb el contingut següent:
A l’article 6è, de l’Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de les taxes per expedició de
documents administratius i realització d’activitats jurídiques i administratives de
competència municipal, establir les noves quotes tributàries:
Article 6.- Tarifa

6.1 La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs:
Epígraf sisè. Utilització de les dependències municipals
Utilització de les dependències municipals com a aula o sala educativa
Utilització de les dependències municipals per a acte social o esbarjo
2
Ús privatiu de l’espai exterior de titularitat municipal (ocupació màxima 20m )
2
Ús privatiu de l’espai exterior de titularitat municipal (superior a 20m )

5 €/sessió
50 €/dia
50 €/dia
A negociar

2. 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.
3. Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
4. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES CONSTRUCCIÓ NAUMAGATZEM
S’eleva el Ple Municipal, pel Sr. alcalde el plec de clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques particulars per a l’adjudicació del contracte administratiu de
l’obra de construcció d’una nau-magatzem a la zona del cementiri de Sanavastre.
A la vista dels següents antecedents:
Expedient

Procediment

Resolució

Data

3/2018

Construcció d’una nau-magatzem

Ple

14/06/2018

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte:

Construcció d’una nau-magatzem

Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45213221-8
Valor estimat del contracte: 73.219,02
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 60.511,59

IVA%: 21%

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 73.219,02
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

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

Data

Informe de Secretaria

31/10/2018

Informe d’Intervenció

31/10/2018

Plec prescripcions tècniques

14/06/2018

Plec de clàusules administratives

31/10/2018

Informe de fiscalització prèvia

15/06/2018

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 a 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, per unanimitat s’adopten els següents acords:
1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel
projecte de construcció d’una nau-magatzem, convocant la seva licitació.
2. Aprovar la despesa corresponent a la contractació i d’acord amb les dades
següents:
Exercici
2018

Aplicació pressupostària
459.62212

Import
73.219,02

3. Aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.
4. 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.
5. 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.
6. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:





President: Enric Laguarda Pons, alcalde .
Vocal: Joan Baptista Parera Suriñach, (Secretari - Interventor de la
Corporació).
Vocal: Mª Rosa Creus Aguilar, funcionària de l’Ajuntament de Llívia.
Secretari :Jaume Pol Pont, funcionari de l’Ajuntament de Das.

7. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
6. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ D’AJUDA
PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER AL CURS ESCOLAR 2018/19.
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 inciatives i la creació de riquesa futura.
Atès que, consultades les dades del Padró d’Habitants resulta constatada la presència
al municipi d’uns 45 nois i noies en edat d’escolarització bàsica, repartits en 26 nuclis
familiars.
Atès que en el pressupost de l’exercici 2018 existeix la partida 18 650 920 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:
1. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de
llibres i material escolar.
2. Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES MÀQUINA LLEVANEUS ANUALITAT
2017/18.Es dona compte pel Sr. Alcalde President de la liquidació de despeses de l’exercici
2.017-18, confeccionada per aquest Ajuntament, i corresponent a la prestació de
servei i manteniment de la màquina llevaneus, d’acord amb el conveni signat entre
l’Ajuntament de Prats i Sansor i l’Ajuntament de Das, pel repartiment de les despeses
de neteja de neu entre ambdós Ajuntaments, d’acord amb següent detall:
Proveïdor
Allianz, S.A.
Applus Iteuve Technology, S.A.
Autoespecialitas Rubio
Bac Trac Cerdà SLU
Bac Trac Cerdà SLU
Didac-trans Cerdanya
Didac-trans Cerdanya
Iberpotash, S.A.
Iberpotash, S.A.
Magatzem Bosom

Operació
Assegurança Unimoc
ITV Unimoc
ITV Tacògraf Unimoc
Revisió UNIMOC
Revisió UNIMOC
Transport sal
Transport sal
Sal desglaç 26,12Tn
Sal desglaç 26,78 Tn
Diesel Llevaneus

Import
849,49
67,42
159,19
418,55
557,64
405,35
405,35
916,55
939,71
1.144,71

TOTAL

5.863,96

Part corresponent Das (70%)
Part corresponent Prats (30%)

4.104,77
1.759,19

Hores màquina llevanues Prats(10€)

10
Part corresponent Prats Total (30%)

Tractat el tema
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents ACORDS:

100,00
1.859,19

1. Liquidar el 30% de les despeses expressades a l’Ajuntament de Prats i Sansor per
import de 1.859,19 euros.
2. Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Prats i Sansor, per tal que un cop
aprovada la present liquidació, procedeixi al pagament de la mateixa a aquest
Ajuntament.
3. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
8.- APROVACIÓ FACTURES.S’examinen les següents factures:
Nom Proveïdor
Amadeu i Cia, CB
Antoni Bonet
Cia Ceretana de Neteges SL
Dèlia Carné Pérez
Eduardo Palomares Serrano
Elies decoració BCN
Inforcerdanya SL
Josep Puig Domingo
L'espiga d'or
Magatzem Bosom
Magatzem Bosom
Magatzem Guerrero
Martine Lambregts
Material Domenjo
Parker-nova massegur
Pirineu espectacles SL
Proseñal SL
Ramon Rovira
Serralleria Marti Palau
Andreu Condomines
Antoni Bonet
Arrosades de la tieta Rosa
Associació Catalana de Municipis
Autos Capcir 2000 SL
Casa Llevet Sl
Consell Comarcal Cerdanya
Fundació Tallers Cerdanya
Inforcerdanya SL
Jardineria Germans Chia, SL
Jardineria Germans Chia, SL
Magatzem Bosom
Magatzem Bosom
Montserrat Viñuelas (EDR Festes)
Parker-nova massegur
Patxi 1900 SL
Pirineu espectacles SL
Ramon Rovira

Factura
23/18
A/2017572
21
117
1
MM18003858
A382966
123
18
18/42000045
1841002550
2488
Actuació escola
Folk
18015647
IFMP1331
57
568
5231
320
A-63
A/2017599
18189
2018/D/2
CG180329
2018/6731
Abocador Agost
2018/A/2018142
A383375
A/181805
A/181806
1841002891
21/006345
769
IFMP1535
58
97
5868

Ripoll Oliveras SL
Sisco i Nando
Trebiser Cadi SL
Vega ecoligical SL
Xamosia SL
Alameda Torrent
Andreu Condomines
Baker McKenzie
Blinker España SAU
Casa Llevet Sl
Casa Llevet Sl
Consell Comarcal Cerdanya
Consell Comarcal Cerdanya
Consell Comarcal Cerdanya
Cristalleries pirieneu
Elies decoració BCN
Elies decoració BCN
Estefania Tormos de la Fuente
Fusteria Llorenç i fills
Hortensia Carrera
Inforcerdanya SL
Josep Puig Domingo
L'espiga d'or
Magatzem Bosom
Maideu Sl
Marc Comalrena de Sobregrau
PH Systems SL
Reformes i construccions Ramons
Comas
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Sergi Beltri Escriba
Serralleria Marti Palau
Serralleria Marti Palau
Sociedad General Autores y Editores
Tallers Bertran Imbern
Tallers R Bombardo
Xavier Bertran Tor
Xavier Bertran Tor

103
9
41/2018
2792
A257
A787
A-125
9275017457
18NA104540
2018/7678
2018/8628
Abocador setembre
Aportació anual
Aportació Diada
380
4821
5126
531/18
A/1529
709966074
A383760
150
2/11
1841003055
20181342
28_18
FC18,001569
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
360
418
1180515091
201800736
01/181730
A/483
A/487

Són aprovades amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i els vots favorables de la resta
d’assistents per un import total de 69.140,39 euros.

9.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


110/2018.- Autorització instal·lació comptador provisional d’aigua



111/2018.- D’atorgament de llicència obra a Marta Puig per a construcció porxo
(12/2018).



112/2018.- De devolució d’aval.



113/2018.- D’inici d’expedient d’execució subsidiària a ca l’Agonta.



114/2018.- D’autorització de convivències.



115/2018.- Inici procediment adjudicació obres millora xarxa viària



116/2018.- Inici procediment adjudicació obres tractaments silvícoles rodal 18b
muntanya de Das



117/2018.- Inici procediment adjudicació obres tractaments silvícoles rodal 20a
muntanya de Das



118/2018.- Inici procediment adjudicació obres tractaments silvícoles rodal 24c
muntanya de Das



119/2018.- Inici procediment adjudicació actuacions en matèria forestal



120/2018.- Sol·licitud pressupostos obres millora xarxa viària.



121/2018.- Sol·licitud pressupostos obres tractaments silvícoles rodal 18b
muntanya de Das.



122/2018.- Sol·licitud pressupostos obres tractaments silvícoles rodal 20a
muntanya de Das.



123/2018.- Sol·licitud pressupostos obres tractaments silvícoles rodal 24c
muntanya de Das.



124/2018.- Sol·licitud pressupostos obres actuacions matèria forestal



125/2018.- De devolució excés rebut taxa escombraries.



126/2018.- Inici procediment adjudicació obres subministrament i col·locació
sitja vertical de sal



127/2018.- Sol·licitud pressupostos obres subministrament i col·locació sitja
vertical de sal



128/2018.- De requeriment de documentació




129/2018.- De segon intent de notificació
130/2018.- De modificació de llicència d’obra (exp. 11/2016)



131/2018.- D’atorgament de llicència obra a TTADUSA per a adequació
terrasses (14/2018).



132/2018.- D’atorgament de llicència obra a Endesa Distribución per a rasa
línia elèctrica (15/2018).



133/2018.- D’emissió d’informe del secretari.



134/2018.- Adhesió a la subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, per al a gestió forestal sostenible de les finques de
titularitat publica, annex 3, anualitat 2019



135/2018.- Adhesió a la subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, per al a gestió forestal sostenible de les finques de
titularitat publica, annex 4, anualitat 2019



136/2018.- De sol·licitud de pròrroga del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
la Muntanya de Das



137/2018.- D’atorgament de llicència obra a Das Beri CB per a construcció de 3
habitatges de tipologia ceretana (4/2018).



138/2018.- D’atorgament de llicència obra a Mercè Arderiu per a rehabilitació
d’habitatge de tipologia ceretana (13/2018)



139/2018.- D’atorgament de llicència obra a Patrimonial Hefer, SA per a
aïllament de cobert (16/2018).



140/2018.- De tramitació de còpia d’informe del tècnic municipal



141/2018.- D’atorgament de llicència de 1ª ocupació i devolució d’avals



142/2018.- De sol·licitud d’alta al servei e-notum



143/2018.- De proposta d’incorporació de romanents.



144/2018.- D’aprovació d’incorporació de romanents de crèdit 1/2018



145/2018.- Proposta liquidació taxa aprofitament especial a Endesa Energia
XXI, SLU.



146/2018.- Proposta liquidació taxa aprofitament especial a Endesa Energia,
SAU.



147/2018.Proposta liquidació taxa aprofitament especial a Endesa
Distribución Eléctrica, SL.



148/2018.- De devolució d’aval.



149/2018.- De tramitació de còpia d’informe del tècnic municipal



150/2018.- D’atorgament de llicència obra a Mª Teresa Garcia per a reformar
bany (18/2018).



151/2018.- D’atorgament de llicència obra a Isidre Compaño per a ampliació
granja bovina (12/2013).



152/2018.- De pagament de factura



153/2018.- De convocatòria de ple.

Són aprovats amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i els vots favorables de la resta
d’assistents.
10.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del Sr. Agustí Tarrats es demana si hi ha cap deute pendent degut a la
campanya de pastures 2017, s’informa que hi ha l’explotació del camp del Còdol, si bé
per a més detalls s’haurà de preparar les explicacions per a un altre ple.

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.

