A la Casa Consistorial de Das, essent les nou hores i quaranta cinc minuts del dia vinti-dos de desembre del dos mil disset, 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

1.- LECTURA I APROVACIO DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE
DATES 18/10/2017, 25/10/2017, 6/11/2017 i 29/11/2017
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 les actes de la sessions
anteriors de data divuit i vint-i-cinc d’octubre i sis i vint-i-nou de novembre de dos mil
disset, que els fou tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió. Son
aprovades amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i amb el vot favorable de la resta
dels assistents.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.
Atès que, en sessió del Ple de l’Ajuntament de data 18 d’octubre passat, es va
aprovar inicialment el nou text de l’Ordenança Fiscal reguladora de la recollida
d’escombraries.
Atès que, durant el període d’exposició al públic van ser presentades al·legacions per
part del veí d’aquest municipi, Jordi Pont i Tor, com a representant de la societat
mercantil Cal Gintó, S.L., quina representació al·lega però no acredita. Atès que,
d’acord amb els art 5 i concordants de la Llei 39/2015, escau requerir al presentador
de les al·legacions que acrediti la representació de l’esmentada societat mercantil en
el termini de 10 dies, subsani el defecte de representació esmentat.
Atès que, amb independència de la manca d’acreditació de la representació o
insuficiència d’aquesta, 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 de l’Ordenança
Fiscal, en tant que, i de forma correlativa a les al·legacions presentades:
-

no consta a cap membre del consistori que l’edicte d’aprovació inicial no s’hagi
penjat al tauler d’edictes de l’Ajuntament, tota vegada que ha estat publicat al
Butlletí Oficial de la Província, núm. 207 de data 30/10/2017.

-

no s’esmenta ni concreta a l’escrit d’al·legacions quina modalitat de productor
de residus sòlids urbans (allotjaments, agrobotiga, restaurants, etc.) es

considera desproporcionat , per quin motiu no es pot entrar al fons de
l’assumpte i cal desestimar dita al·legació per manca de petició concreta.
-

en data 21/4/1999 aquest Ajuntament va signar un conveni de competències
amb el Consell Comarcal de la Cerdanya de tractament de residus sòlids
municipals, recollida selectiva municipal i servei de deixalleria comarcal.
Correspon en virtut de dit conveni la iniciativa de la recollida selectiva al consell
Comarcal, essent la potestat d’aquest Ajuntament tan sols designar la ubicació
dels contenidors per a recollida selectiva, per tant, en el seu cas, cal adreçar-se
al Consell Comarcal o promoure la modificació del conveni esmentat, quina
actuació s’ha pogut fer des de l’any 1.999.

-

en virtut del mateix conveni signat amb el Consell Comarcal de la Cerdanya,
correspon a dit Consell facilitar els contenidors de recollida selectiva; per tant,
en el seu cas, cal adreçar-se al Consell Comarcal o promoure la modificació del
conveni esmentat, quina actuació s’ha pogut fer des de l’any 1.999.

-

l’increment del 46% de l’import de la taxa de recollida d’escombraries és
totalment justificat, essent tan sols traslladar als beneficiaris del serveis i, per
tant, subjectes passius de dita taxa, l’increment sobrevingut i justificat
prèviament pel Consell Comarcal com a conseqüència del trasllat a Andorra de
les escombraries que es consideren rebuig, l’aplicació del cànon sobre
disposició del rebuig, acordat en Llei 5/2017, de 28 de març del Parlament de
Catalunya i l’increment del cost del servei de recollida d’escombraries. Quan a
la inexistència de certs tipus d’establiments amb activitat industrial o
assimilable en el padró d’escombraries d’enguany, és irrellevant a l’efecte de
l’aplicació de l’increment, doncs el contingut del primer Padró fiscal al que
s’aplicarà l’Ordenança Fiscal aprovada inicialment serà el de l’exercici 2018,
que encara no està ni aprovat inicialment ni és objecte d’exposició al públic. La
consideració és extemporània per ser anterior a l’exposició del padró fiscal
d’escombraries de l’exercici de 2018.

Vist l'informe de Secretaria i, amb l’abstenció dels Srs. Pere Arderiu i Agustí Tarrats i
el vot favorable de la resta d’assistents, s’adopten els acords següents:
Primer.- Requerir a Jordi Pont i Tor per tal que, en el termini de 10 dies acrediti la
representació que manifesta tenir de la societat mercantil Cal Gintó, S.L., amb
l’advertiment de que si no ho fa, es tindran per no presentades les al·legacions en nom
de dita societat.
Segon.- Quan al fons de les qüestions plantejades, i per al cas que s’arribi a esmenar
la manca d’acreditació de la representació, desestimar les al·legacions presentades
per Jordi Pont i Tor com a representant de la societat mercantil Cal Gintó, S.L.
Tercer.- Aprovar definitivament el text de l’Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la
Taxa per la recollida d’escombraries.
Quart.- Trametre el text complert de dita Ordenança per ala seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

3.- APROVACIÓ PROPOSTA ADJUDICACIO CONCESSIO BAR CAFETERIA
MUNICIPAL
Es dóna compte pel Sr. Alcalde del resultat de la mesa de contractació en l’expedient
d’adjudicació de la concessió administrativa del bar-restaurant de l’edifici consistorial,
en el que hi consta com a adjudicatari a proposta de la mesa de contractació el Sr.
Sergi Beltri Escribà, amb una puntuació total de 87,25 punts sobre els 100 possibles.
D’acord amb els arts. 60, següents i concordants del Decret 336/1988, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni del ens locals i, un cop tractat l’assumpte i amb
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i
amb l’abstenció dels Srs. Pere Arderiu i Agustí Tarrats i el vot favorable de la resta
d’assistents, s’adopten els següents acords:
Primer.- Adjudicar la concessió del bar-restaurant del edifici consistorial al aspirant Sr.
Sergi Beltri Escribà, amb una oferta econòmica de 6.000.-€ anuals (quatre mil euros),
sotmès a la condició d’aportar la fiança definitiva.
Segon.- Convocar al l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies naturals
següents a la recepció de la notificació del present acord, per tal que aporti la fiança de
1.200.-€ i es pugui formalitzar la concessió. Transcorregut l’esmentat termini sense
haver aportat dita fiança, es declararà resolta l’adjudicació i es convocarà al següent
aspirant de millor puntuació segons la mesa de contractació.
Tercer.- Que, per part dels serveis municipals es portin a terme les actuacions
necessàries per tal de notificar el present acord a tots els aspirants a la concessió i
procedir a la formalització del contracte dins del termini de 30 dies naturals següents a
la notificació dels anteriors acords.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
4.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE VALORAT “URBANITZACIÓ
CERDANYA” I EL PLEC DE CONDICIONS.

PLAÇA

S’eleva al Ple Municipal, pel Sr. alcalde el projecte valorat de l’obra “Urbanització
Plaça Cerdanya” redactada per l’enginyer tècnic, Joan Gurrera, i l’arquitecte, Marc
Vidal, amb un pressupost de 142.767,78.-€. (IVA inclòs), a l’objecte de la seva
aprovació inicial.
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 d’urbanització de la plaça Cerdanya, elaborat pel secretari municipal.
Tractat el tema s’adopta amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i amb el vot favorable
de la resta dels assistents els següents acords:
Primer: Aprovar inicialment la memòria valorada “Urbanització Plaça Cerdanya”, amb
un pressupost de 142.767,78.-€. (IVA inclòs)
Segon: Iniciar els tràmits de la seva adjudicació en la modalitat de contracte major
Tercer: Aprovar el plec de condicions, que s’adjunta en document annex.

Quart: Declarar la urgència del procediment
Cinquè: Segons l’art. 37 i concordants del Reglament d’obres, activitats i serveis,
exposar-ho al públic per un període de 30 dies.
Sisè: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

5. 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 en data de dinou de desembre s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 204 l’aprovació definitiva de l’ordenança general de subvencions
d’aquest Ajuntament.
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 2017 hi ha la partida 17 650 920 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 40€ 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.- Que per part del serveis administratius s’elabori un plec de condicions per a
la sol·licitud de la subvenció d’acords als requisits aprovats al punt primer anterior.
Tercer.- Difondre, mitjançant carta, aquest plec de condicions 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.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
6.- ADJUDICACIO DE L’OBRA “REFORMA DE LA CUINA DEL BAR MUNICIPAL”

Atès que és previst de reformar la cuina del bar municipal per adaptar-la a la sol·licitud
feta pel Departament de Salut, en termes de distribució i tipus de material que hauria
de tenir, tota vegada existeix la partida pressupostària 17-161-62300 del vigent
pressupost de despeses amb un import de 44.476,45.-€.
Atès que s’han fet diverses consultes a contractistes d’obres per tal d’obtenir
pressupostos d’execució de dita obra amb el resultat següent (sens incloure IVA):
FLOTATS, S.A.
36.757,40.-€
XAVIER RIGOLA TUSET
20.534,79.-€
REFORMES I CONSTRUCCIONS 16.779,00.-€
RAMON COMAS, S.L.

Vistos els articles 171 d) 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 amb
l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i amb el vot favorable de la resta dels assistents els
següents acords:
Primer.- Adjudicar al contractista, Reformes i construccions Ramon Comas, S.L.,
l’obra “Reforma de la cuina del bar municipal”, per un import de 16.779,00.-€ (setze mil
set-cents setanta-nou euros), més IVA.
Segon.- Portar a terme les actuacions necessàries per tal de procedir a la
formalització del contracte dins del termini de 30 dies naturals.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
Quart- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
7.- ADJUDICACIO DE SUBMINISTRAMENT “INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT CUINA
DEL BAR MUNICIPAL”
Atès que és previst de reformar la cuina del bar municipal i que és previst dotar d’una
nova instal·lació d’equipament industrial, tota vegada existeix la partida pressupostària
17-161-62301 del vigent pressupost de despeses amb un import de 38.671,35.-€.
Atès que s’han fet diverses consultes a subministradors de material de cuina per tal
d’obtenir pressupostos d’execució de dita obra amb el resultat següent (sens incloure
IVA):
ENERGIA
Y
SOLUCIONES 25.112,25.-€
MEDIOAMBIENTALES, S.L.
FRINOVO, S.L.
31.959,79.-€
Vistos els articles 172, 173 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, amb l’abstenció del Sr. Agustí Tarrats, i amb el vot favorable de la resta dels
assistents, els següents acords:

Primer.- Adjudicar al subministrador, Energia y soluciones medioambientales, S.L., el
subministrament de la “Instal·lació equipament cuina del bar municipal”, per un import
de 25.112,25.-€ (vint-i-cinc mil cent dotze euros amb vint-i-cinc cèntims), més IVA.
Segon.- Portar a terme les actuacions necessàries per tal de procedir a la
formalització del contracte dins del termini de 30 dies naturals.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
Quart- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
8.- ADJUDICACIO DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE BANYS AL MAGATZEM
MUNICIPAL”
Atès que és previst de construir un lavabo al magatzem que serveixin tant per ús de la
brigada, com per a ús públic en els actes populars, tota vegada existeix la partida
pressupostària 17-342-62205 del vigent pressupost de despeses amb un import de
6.000,00.-€.
Atès que s’han fet diverses consultes a subministradors de material de cuina per tal
d’obtenir pressupostos d’execució de dita obra amb el resultat següent (sens incloure
IVA):
FLOTATS, S.A.
XAVIER RIGOLA TUSET
RIBALTA I FILLS S.A.

5.023,03.-€
3.954,25.-€
4.676,79.-€

Vistos els articles 171 d) 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, ’adopta per
unanimitat, els següents acords:
Primer.- Adjudicar al subministrador, Xavier Rigola Tuset, l’obra de la “Construcció
de banys al magatzem municipal”, per un import de 3.954,25.-€ (tres mil nou-cents
vint-i-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims), més IVA.
Segon.- Portar a terme les actuacions necessàries per tal de procedir a la
formalització del contracte dins del termini de 30 dies naturals.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
Quart- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.

9.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i s’aproven amb l’abstenció dels Srs. Pere Arderiu i Agustí Tarrats i els
vot favorable de la resta d’assistents les següents factures rer un import total de
12.778,41 euros.
:
Proveïdor
AGENCIA COLL D'ALP,S.L.
AGROBOTIGA CAL FORGA

Factura
Asseg. Local
Sanavastre
Festa Sanavastre

ALAMEDA-TORRENT, S.L.U.
ANTONI DIEZ SOLE
AVITUALLS DE SERVEIS I DISTRIBUCIÓ
BLINKER ESPAÑA, S.A.U.
CARNISERIIA FOSSAS
CASA LLEVET, S.L.
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, SCP
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
DOLORS MACH ORRI
DOLORS MACH ORRI
ESTABLIMENTS COLL, S.A.
FERRETERIA FRANUR,A.L.
HORTENSIA CARRERA
HORTENSIA CARRERA
INOLOGY CERDANYA S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
JOSEP PUIG DOMINGO
LLUIS ESTEVE
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA, S.L.
PIRINENCA SERVEI ELECTRIC, S.L.
R.BOMBARDO 2009, S.L.
REYES GUTIERREZ, SCP
SGAE
SGAE
TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.
TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.
TALLERS MALLORQUI,S.C.

A950
121/17
1709863
17NA11742
Pernils
2017/9563
Abocador
Diada
Refugi
144
Tramessa Correus
Tramessa Correus
107
114
U7/3218
201701814
Ass. Acc. Col
Ass. Unimoc
A374071
A/172062
141
Pernils
21/07708
21/07283
174103456
171219
1703056
01/1083
1438
28693626
28671105
20170814
201701777
17167

10.- 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 vot favorable de
la resta:


139/2017.- Rectificació decret 118/2017.



140/2017.- Autorització a LVX Barcelona 2014, SL. Per la instal·lació carpa per
a la celebració d’un outlet els dies 6 a 9 de desembre.



141/2017.- Identificació de parcel·les afectades pendents de netejar.



142/2017.- Proposició de liquidació de la taxa per aprofitament especial a
Iberdrola Clientes, SLU.



143/2017.- Proposició de liquidació de la taxa per aprofitament especial a
Endesa Energia XXI, SL.



144/2017.- Proposició de liquidació de la taxa per aprofitament especial a
Endesa Distribució Elèctrica, SLU.



145/2017.- Proposició de liquidació de la taxa per aprofitament especial a
Endesa Energia, SA.



146/2017.- Tramitació còpia informe tècnic municipal.



147/2017.- Aplicació exempció IVTM a Mª Jesús Ochoa.



148/2017.- Aplicació exempció IVTM a Josep LLiuret.



149/2017.- Modificació ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per
subministrament d’aigua.



150/2017.- Convocatòria ple en sessió extraordinària.



151/2017.- Autorització a LVX Barcelona 2014, SL. ús bar municipal els dies 6
a 9 de desembre.



152/2017.- Atorgament llicència obra a Tomás Nicolas per envernissament
general al c. Major, 5 de Sanavastre.



153/2017.- Sol·licitud subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat per
a la col·locació de plaques fotovoltaiques i fossa sèptica al refugi de la Barraca
dels Coms, per import de 15.116,70.-€



154/2017.- Aprovació pagament despesa festa popular, sopars actuacions
Festa Sanavastre a Casa Patxi.



155/2017.- Aprovació de baixa de rebut en concepte de subministrament
d’aigua potable.



156/2017.- Tramitació còpia informe tècnic municipal als Serveis Territorials a
Girona del Departament de Cultura.



157/2017.- Sol·licitud d’informe al Secretari sobre el procediment a seguir en el
cas d’ajornament i fraccionament de pagament d’impostos.



158/2017.- Rectificació punt vuitè del plec de condicions de la concessió del
servei de cafeteria-bar municipal publicat al BOP núm. 209 de 2 de novembre.



159/2017.- Requeriment de documentació a Estenmar Inversiones, SL.



160/2017.- Tramitació còpia secretari municipal i requeriment documentació a
Enginyeria i Gestió, SL.



161/2017.- Atorgament llicència obra a Javier Muñoa
d’habitatge al cm. Das a Tartera.

per reforma interior



162/2017.- Sol·licitud informe al Secretari sobre el procediment a seguir per
modificar el pressupost.



163/2017.- Aprovació modificació de crèdits 1/2017.



164/2017.- Sol·licitud informe al Secretari sobre procediment per contractació
d’obra.



165/2017.- Sol·licitud informe al Secretari el procediment per contractació
d’obra.



166/2017.- Sol·licitud informe al Secretari sobre el procediment a seguir per
modificar el pressupost.



167/2017.- Sol·licitud informe al tècnic municipal i al Secretari respecte el
procediment a seguir en un alta d’habitatge d’ús turístic.



168/2017.- Sol·licitud informe al Secretari sobre procediment per contractació
d’obra.



169/2017.- Aprovació pagament despesa adquisició fulla llevaneus per import
de 15.525,22 euros a favor de Tallers Mallorquí, SC.



170/2017.- Convocatòria ple en sessió extraordinària.



171/2017.- Denegació ús celebració concert solidari.



172/2017.- Localització i retirada de símbols partidistes en llocs i edificis públics
durant la campanya electoral.



173/2017.- Tramitació informe favorable de subexplotació ramadera a nom de
Mª Teresa Bertran.



174/2017.- Convocatòria ple en sessió ordinària.



175/2017.- Modificació data convocatòria Ple.

11.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del regidor Agustí Tarrats es demana al Sr. Alcalde en quines condicions
econòmiques es va poder celebrar l’outlet de la plaça de davant l’Ajuntament,
responent el Sr. Alcalde que es va aprofitar la possibilitat d’anivellar el terreny cedit en
arrendament per la propietat.
També s’afegeix per part del Sr. Tarrats la seva disconformitat amb la solució presa
per l’Ajuntament a l’hora de regular el trànsit i aparcament al C. Rec de la bola; per
part del Sr. Alcalde es manifesta que no hi ha cap tipus de queixa a part de la que
presenta ell, pel que es proposa als assistents a incorporar el problema en una reunió
posterior.

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

