A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i quaranta minuts del dia
quinze de maig 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

No assisteixen:

Sr. Agustí Tarrats i Galan
Sr. Pere Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

Amb l’aprovació de la resta dels assistents, el Sr. Alcalde proposa als assistents la
incorporació de nous punts a l’ordre del dia:




Arrendament terrenys a Rosa Pons Carrera.
Adjudicació de les obres de millora del ferm de la carretera de l’Aeròdrom
Tramitació de la subhasta de fusta de l’anualitat 2017

que tindran els punts 13, 14 i 15 de l’ordre del dia.
1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27/03/2017
Declarada pública la sessió i obert l’acte el Sr. Alcalde President, pregunta a tots els
assistents si tenen alguna esmena a fer en l’esborrany de de les actes de les sessions
anteriors de data sis de febrer i tres de març de dos mil disset, que els fores trameses
juntament amb la convocatòria de la present sessió. Es aprovada per unanimitat.
2.- CARTA DE LA GERÈNCIA TERRITORIAL DEL CADASTRE DE GIRONA
REFERENT A LA PETICIÓ DE RENÚNCIA D’AUGMENT DE VALORS
CADASTRALS

Es dóna compte pel Sr. Alcalde de la carta tramesa en data 29 de març passat per la
gerència territorial del cadastre de Girona referent a la petició de renúncia d’augment
de valors cadastrals.
Vist l’informe del Secretari al respecte, per unanimitat, s’adopten el següents
ACORDS:
Primer.- Renunciar a l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals per
a l’exercici 2018.
Segon.- Notificar el present acord a la gerència territorial del cadastre de Girona
abans del 30 de maig.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.

3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA EN L’AMBIT DEL PPU-DAS
2 DEL TERME MUNICIPAL DE DAS.Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya en l’àmbit del Terme Municipal de Das, a
l’àmbit del PPU-DAS 2.
Fets
1. En una data indeterminada anterior al mes de maig de 2017, per part d’alcaldia
es va arribar a un acord amb els titulars de la Fusteria Estevet, S.C. i altres
interessats per tal de donar tramitació a una modificació puntual del POUP de
la Cerdanya, en l’àmbit del PPU-Das 2, establint que la redacció de la proposta
i les despeses que es podessin generar correrien a càrrec de dits interessats,
amb quina finalitat van contractar a l’arquitecte del COAC, núm. 22474-1, Joan
Manuel Serarols Ballús,
2. L’objecte de la present modificació puntual està descrit a la memòria del
document, consisteix en una memòria, una referència les normes
urbanístiques, uns plànols d’informació i d’ordenació, i uns annexos, segons
consta a l’expedient.
3. Queda pendent en el present expedient l’emissió de l’informe favorable per part
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona.
Fonaments de Dret
I.- Son aplicables els articles 47.4 e i 67 a 69, 81 i 87 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, segons modificacions
operades per la Llei 3/2012 de 22 de febrer (endavant LU), i 46 i ss del Reglament de
protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
El Pla d’Ordenació Urbanística plurimunicipal de la Cerdanya, actualment vigent.
II.- D’acord amb l’art. 52, 1), c) 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, l’òrgan
competent per la present decisió és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acords:

ha adoptat els

següents

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUPM de la Cerdanya, en
l’àmbit del PPU-Das-2, promogut per aquest Ajuntament i redactat per l’arquitecte
Joan Manuel Serarols Ballús, i condicionat a l’informe favorable de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes amb la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la Província, diari d’àmbit gironí,
Tauler d’anuncis i a la web municipal. Totes les despeses que es generin per les
publicacions reglamentàries, seran a càrrec dels interessats.
Tercer.- D’acord amb el que disposa l’article 85 del LU trametre còpia del projecte a
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona a l’ efecte que emetin el
corresponent informe.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA A L’AMBIT DEL DEL
TERME MUNICIPAL DE DAS PEL QUE FA A LES ERES.-

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya en l’àmbit del Terme Municipal de Das, pel
que fa a les eres.
Fets
1. En una data indeterminada anterior al mes de maig de 2017, per part d’alcaldia
es va arribar a un acord amb la societat mercantil Patrimonial Hefer, S.A. i
altres interessats per tal de donar tramitació a una modificació puntual del
POUP de la Cerdanya, pel que fa a les eres, establint que la redacció de la
proposta i les despeses que es podessin generar correrien a càrrec de dits
interessats, amb quina finalitat van contractar a l’arquitecte del COAC, núm.
22474-1, Joan Manuel Serarols Ballús,
2. L’objecte de la present modificació puntual està descrit a la memòria del
document, consisteix en una memòria, una referència les normes
urbanístiques, uns plànols d’informació i d’ordenació, i uns annexos, segons
consta a l’expedient.
3. Queda pendent en el present expedient l’emissió de l’informe favorable per part
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona.
Fonaments de Dret
I.- Son aplicables els articles 47.4 e i 67 a 69, 81 i 87 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, segons modificacions
operades per la Llei 3/2012 de 22 de febrer (endavant LU), i 46 i ss del Reglament de
protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
El Pla d’Ordenació Urbanística plurimunicipal de la Cerdanya, actualment vigent.
II.- D’acord amb l’art. 52, 1), c) 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, l’òrgan
competent per la present decisió és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acords:

ha adoptat els

següents

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUPM de la Cerdanya, pel
que fa a les eres, promogut per aquest Ajuntament i redactat per l’arquitecte Joan
Manuel Serarols Ballús, i condicionat a l’informe favorable de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes amb la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la Província, diari d’àmbit gironí,
Tauler d’anuncis i a la web municipal. Totes les despeses que es generin per les
publicacions reglamentàries, seran a càrrec dels interessats.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
5.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 2.017, per import de 11.287,50.-€, corresponent al 50% del total
de l’aportació prevista per a l’exercici 2017.
Tractat el tema, s’adopta per unanimitat els següents acords:
Primer.- Aprovar la liquidació tramesa per la Mancomunitat
d’Ensenyament, d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús.

Intermunicipal

Segon.- Procedir al pagament de l’aportació resultant pel curs 2.017 de 11.287,50.-€,
al compte indicat de la caixa núm. ES54 2100 8160 84 2200036466.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte
6.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER A LA INDEPENDENCIA SOBRE L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL
REFERNDUM.Es dona compte pel Sr. Alcalde de la Moció tramesa per l’Associació de Municipis per
a la independència per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, als efectes de la
seva aprovació i adhesió per part del Ple de l’Ajuntament. Moció que es transcrita
literalment diu:
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil,
Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les
seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una

majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Tractat el tema, per unanimitat s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Tercer.- Trametre aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM)..
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT MERCANTIL
TELESQUIS DE LA TOSSA D’ALP, DAS Y URÚS, S.A. PER LA REPARACIÓ I
CANVIS PUNTUALS EN LA CANONADA XARXA DE NEU PRODUIDA SITUADA A
LA ZONA DE LA TOSA, EXP. 06/2017.
Es dona compte de la instància presentada el dia 18 d’abril del present per la Societat
Mercantil TTADUSA, que ha causat el número 197 en el Registre General, on
sol·liciten llicència d’obres per la reparació i canvis puntuals en la canonada xarxa de
neu produïda situada a la zona de la Tossa.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 2 de maig del 2.017.
Vist l’informe de Secretaria.
S’adopten per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar llicència d’obres a la Societat Mercantil TTADUSA per la reparació i
canvis puntuals en la canonada xarxa de neu produïda situada a la zona de la Tossa.
Segon.- Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 2 de maig del
present, del que s’adjuntarà còpia a la llicència formant part integrant de la mateixa.
Tercer.- Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercers.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
8.- ATORGAMENT PRORROGA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 2/2013 A LA
SOCIETAT MERCANTIL TELESQUIS TOSSA D’ALP, DAS, URÚS, S.A.
Donat compte de l’escrit presentat per la societat mercantil Teleesquís Tossa d’Alp,
Das, Urús, S.A. de data 30 de gener del present en el que sol·licitin els hi sigui
prorrogat el termini d’acabament de les obres de la llicència municipal 2/2013 de la que
són titulars, per la ampliació de pistes d’esquí dins les zones de Coma Oriola i els
Coms de la muntanya de Das, que se li va concedir en sessió plenària de data 1
d’agost de 2014.
Vist l’informe favorable a l’atorgament de la pròrroga emès per l’Arquitecte municipal
en data 6 de febrer del 2017.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema s’adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

Primer.- Concedir la societat mercantil Teleesquís Tossa d’Alp, Das, Urús, S.A., una
pròrroga de 18 mesos per a l’acabament de les obres de que es tracta.
Segon.- Es mantindrà íntegrament les condicions inicials que consten en l’informe
tècnic i llicència concedida en data 8 d’agost de 2014
Tercer.- El termini per acabar les obres s’estableix en divuit mesos a partir de la data
de caducitat de la llicencia inicial. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada al
pagament de les taxes i impostos que correspongui.
Es fa l’observació expressa que es produirà la caducitat de la llicència si s’ultrapassen
els terminis esmentats tant per començar com per acabar les obres, de forma
automàtica sense necessitat de cap altre comunicació per part de l’Ajuntament.
Una vegada caducada la llicència sense haver-se acabat ó començat l’obra, d’acord
amb l’art. 189.- del Decret Legislatiu 1/2010 del text refós de la Llei d’Urbanisme,
caldrà demanar i obtenir una nova llicència, ajustada a l’ordenació en vigor, llevat dels
casos en que s’hagués acordat la suspensió d’atorgament de llicències.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
9.-ADQUISICIÓ LLIBRES CAMP D’AVIACIÓ DE LES COMARQUES DE GIRONAEs dona compte pel Sr. Alcalde de la possibilitat de participar en la publicació d’un
llibre sobre els camps d’aviació a les comarques durant la guerra civil a través de la
compra del mateix llibre en varies unitats. Es proposa la compra de 20 llibres per un
import total de 340,00.-€, els quals es destinaran a la sala de lectura i com a regal per
a les persones majors del municipi.
Tractat el tema s’adopta per unanimitat el següent:
ACORD:
Primer.- Acceptar la compra de 20 llibres per un import total de 340,00.-€.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
10.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i s’aproven per unanimitat les següents factures:

Proveïdor

Factura

ALAMEDA-TORRENT, S.L.U.

A-360

AQUATREAT XXI, S.L.

2017/121

AQUATREAT XXI, S.L.

2017/122

ATELIER LIBROS JURIDICOS

1791

BAKER & McKENZIE

9275011343

BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

17/26690

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA ESCOMBRARIES FEBRER
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA ESCOMBRARIES MARÇ
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA ESCOMBRARIES ABRIL
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

TREMESAS MARÇ

CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

TREMESAS ABRIL

DOLORS MACH ORRI

30

DOLORS MACH ORRI

45

ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.

MM171538

ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.

MM1702036

FLOTATS SA

49

FON ELECTRIC,S.A.

706101856

FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA

2017052

IMPREMTA CADI

V17211

INOLOGY CERDANYA S.L.

A371158

INOLOGY CERDANYA S.L.

A371405

INOLOGY CERDANYA S.L.

A371404

JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.

A/170546

JOSEP PUIG DOMINGO

54

JOSEP PUIG DOMINGO

53

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/01514

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/02555

MAGATZEM BOSOM, S.L.

174101156

PARKER NETWORK

HFMP0623

PATRICIA REDLICH

02/2017

PH SYSTEMS SL

170628

SERRALLERIA MARTI-PALAU

17/139

SERRALLERIA MARTI-PALAU

17/161

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

2/17250

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

2/2017447

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

1/1700714

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

1/1700713

Per un import total de 35.524,31 euros.
11.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


35/2017.- Facultar a la tinent d’alcalde, Mª Teresa Garcia, per a la sol·licitud del
PIN del telèfon movistar número 689467539.



36/2017.- D’abstenció d’intervenció i delegació de funcions a la tinent d’alcalde,
Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana.



37/2017.- Sol·licitud de subvenció al DARP per l’obra civil a la zona del Serrat
de la Creueta per import de 19.921,68.-€..



38/2017.- Atorgament de llicència d’obra al Sr. Lluis Pablo Muñoz per a la
reforma de cuina i bany a la casa de la Ctra. Del Túnel 6.



39/2017.- Atorgament d’ampliació de llicència d’obra al Sr. Carles Clot per a la
reparació de goteres a Cal Pel-ras.



40/2017.- D’autorització al Sr. Gonzalo Melero per la col·locació d’un castell
inflable a la part nord de la Casa del Comú, en l’àmbit del camp de futbol.



41/2017.- De sol·licitud d’informe de secretaria sobre la viabilitat i procediment
per a la reclamació de retribucions percebudes improcedents.



42/2017.- De tramesa de carta al ramaders de Mosoll respecte de les pastures
del Serrat de Mosoll.



43/2017.- De reclamació de retribucions percebudes improcedents, així com de
les retencions practicades en concepte d’IRPF i Seguretat Social.



44/2017.- D’aprovació de la despesa per import de 307,15 euros per el cànon
de control d’abocaments de la CHE.



45/2017.- D’aprovació de la despesa per import de 1.298,28 euros per el cànon
d’aigua de la ACA



46/2017.- Autorització a Club ciclista Transpyr pel pas de la prova esportiva
marxa BTT el dia 12 de juny del present pel municipi de Das.



47/2017.- D’adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat i la Diputació del
Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.



48/2017.- De compareixença com a part demandada i d’assignació com a
lletrat dels Srs. Andreu Garriga i Josep Gascón en el recurs contenciós
administratiu 103/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona.



49/2017.- Sol·licitud al Servei de Correus de Puigcerdà de devolució de correu
certificat.



50/2017.- De tramesa de carta al ramaders del municipi informant del resultat
de la inspecció de l’ACA sobre el tractament adequat dels pneumàtics.



51/2017.- De sol·licitud de titularitat cadastral sobre la parcel·la
7109107DG0970N, i inclusió en el patrimoni municipal, en el seu cas.



52/2017.- De convocatòria de ple ordinari.

Son aprovats per unanimitat.
PUNTS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
13.- APROVACIÓ DE LES CONDICONS DE CESSIÓ DE TERRENYS PER PART
DE LA SRA. ROSA PONS CARRERA.El Sr. Alcalde dóna compte de l’acord que s’ha arribat amb la senyora Rosa Pons
Carrera per a la cessió d’uns terrenys en la franja de terreny compresa entre el
Passeig de Rossend Arús i la carretera del Túnel i les parcel·les situades a
l’encreuament de l’Av. Concepció Carrera i Camí dels Perers del nucli de Das
destinats en el primer cas a espais verds públics i en el segon a zona d’aparcament.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, i un cop debatuda la qüestió,
s’adopten per unanimitat els següents:
ACORDS :
Primer.- Concertar l’arrendament amb la Sra. Rosa Pons Carrera de les parcel·les
les parcel·les situades a l’encreuament de l’Av. Concepció Carrera i Camí dels Perers
del nucli de Das per un import de 1.524,00.-€ anuals, exigibles per anualitats
anticipades, i per un període no inferior a 2 anys, prorrogables; segons proposta de
contracte d’arrendament que consta a l’expedient.
Segon.- Notificar l’ anterior acord a la Sra. Rosa Pons Carrera.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
14.- ADJUDICACIO DE L’OBRA “REFORÇ DEL
SANAVASTRE A L’AERÒDROM DE LA CERDANYA”

FERM

DEL

CAMÍ

DE

Atès que el Pa Únic d’Obres i Serveis l té prevista una subvenció de 38.000.00.-€ per
a l’anualitat 2016 destinada a l’obra “Reforç del ferm del camí de Sanavastre a
l’Aeròdrom de la Cerdanya”, tota vegada que a la partida pressupostària 17-164-62203
del vigent pressupost de despeses de 60.000,00.-€.
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.
ELECTRICA DEL CADI
RIBALTA I FILLS S.A.

46.785,01.-€
49.777,66.-€
33.801,35.-€

Vist l’informe del tècnic municipal i el seu anàlisi per m2 del cost de l’aglomerat asfàltic
de 5 cm, que es detalla :
FLOTATS, S.A.
ELECTRICA DEL CADI
RIBALTA I FILLS S.A.

2

9,59.-€/m
2
10,20.-€/m
2
9,97.-€/m

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, FLOTATS, S.A., l’obra “Reforç del ferm del camí de
Sanavastre a l’Aeròdrom de la Cerdanya”, per un import de 46.785,01.-€ (quaranta-sis
mil set-cents vuitanta-cinc euros amb un 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.
15.- TRAMITACIO URGENT DE LA VENDA DE FUSTA PLA D’APROFITAMENTS
FORESTALS.
Atès que aquest Ajuntament es va adherir al Programa d’activació de la gestió forestal,
segons conveni de data 18 de març de 2015.
Atès que el 17 de març de 2015 es va aprovar l’acord de govern pel programa
d’activació de la gestió forestal a Catalunya, quins objectius són la potenciació de la
gestió forestal sostenible amb millores en el medi, la creació de llocs de treball i
aconseguir un reequilibri territorial, proporcionar matèria primera a les empreses
transformadores de la fusta del país, garantir el subministrament de a biomassa i
afavorir l’economia .
Atès que la Comissió Forestal Mixta de seguiment d’aquesta comarca va acordar de
forma unànime la continuïtat de dit programa i els lloc de treball que ha comportat.
Vistes les competències d’aquest Ajuntament en matèria de propietat forestal en
forests catalogades com a domini públic previstes al Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, així com les
competències del Ple de l’Ajuntament previstes als arts. 52 i 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 de Catalunya, per unanimitat dels assistents s’acorda:
ACORDS:

Primer.- Sol·licitar la pròrroga de l’acord de govern de 17 de març de 2015, pel
programa d’activació de la gestió forestal de Catalunya per anualitats successives des
del seu venciment, llevat que cap de les parts comuniqui la voluntat d’oposar-se a les
pròrrogues.
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Comissió Forestal Mixta de seguiment
d’aquesta comarca.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
12.- 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 cinquanta minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

