A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i quaranta minuts del dia
divuit d’octubre 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

Excusa assistència:

Sr. Pere Arderiu Arraut
Sr. Agustí Tarrats i Galan

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE LES ACTES
19/07/2017 i 31/08/2017

DE LES SESSIOND ANTERIORS DE DATES

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 dinou de juliol i trenta-u d’agost de dos mil disset, que els fou
tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió. Son aprovades per
unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS.
L’Ajuntament de Das, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, considera necessari aprovar
una ordenança que reguli la seva activitat subvencionadora, establint les regles
oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant
simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a
aquest tipus d’ajudes econòmiques.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article
8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que l’article 49 de la LRBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances
locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període
d’informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la
presentació de reclamacions i suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article
178 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 i el 63 del ROAS.
Tractat el tema, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Das,
segons el redactat que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex.

Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria
Única, l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Das,
deixarà sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut
d’aquesta nova Ordenança.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Vist l'informe de Secretaria, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica d'acord amb el contingut següent:
A l’article 4rt, de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica, incloure un apartat segon respecte de les bonificacions següents:
a. una bonificació del 25 per 100, en els vehicles elèctrics.
b. una bonificació del 15 per cent, en els vehicles híbrids.
Per gaudir d’aquestes bonificacions, serà necessari que es presenti la documentació
tècnica del vehicle i acrediti trobar-se en algun dels supòsits esmentats. Un cop
examinada la documentació, l’òrgan municipal competent dictarà resolució reconeixent
l’atorgament de la bonificació prevista en el paràgraf anterior
Preveure que dita modificació entrarà en vigor l’1 de gener següent a la seva provació
definitiva.
Segon.- 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.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10,
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.
Vist l'informe de Secretaria, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora
de la taxa per recollida d'escombraries d'acord amb el contingut següent:

A l’article 5è, de l’Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida
d'escombraries, establir les següents quotes tributàries:
Epígraf primer. Habitatges

€
105,65

- Per cada habitatge

S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i allotjament que no
excedeixi de 6 places.
Epígraf segon. Allotjaments

€

- Hotels, motels, hotels-apartaments, pensions i altres
establiments d’hoteleria

211,30

S'entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els
quals s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres
centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de deu places.
Epígraf tercer. Establiments de restauració
- Restaurants, Mesons i Snack, mesons i snack-bars
- Bars, tavernes, cafeteries, whisqueries, pubs, bars musicals,
cafès concert, i establiments comercials que generin residus

€
422,61
220,10

Preveure que dita modificació entrarà en vigor l’1 de gener següent a la seva provació
definitiva.
Segon.- 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.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
5.- 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, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords
següents:
Primer.- 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 quotes
tributàries:

TIPUS D’OCUPACIÓ
TARIFA
A.1 TAULELLS, TAULES, CADIRES, MÀQUINES EXPENEDORES,
ATRACCIONS INFANTILS I ALTRES ELEMENTS GENERADORS
D’ACTIVITAT COMERCIAL DIRECTA
A.1.a) Ocupació mitjançant taules i cadires: per cada m2- zona
única
A.1.b) Ocupació mitjançant taules i cadires instal·lades sota
veles o marquesines, fixades a la via pública. Per cada m2 de
la superfície ocupada per la vela o la marquesina
A.1.c) Per la instal·lació de separadors, per cada metre lineal
A.1.d) Per la instal·lació d’altres elements per metre quadrat
A.2 ELEMENTS PUBLICITARIS A LA VIA PÚBLICA
A.2.1 Cartelleres (any i m2)
A.2.2 Rètols i suports permanents
A.2.3. Lones publicitàries (any i m2)
A.2.4 Suports publicitaris il·luminats (per contaminació
lumínica)
A.3 QUIOSCOS, PARADES I CASETES
A.3.1 Esporàdiques (preu diari)
A.3.2 Mensuals
A3.3. Permanents
B. OCUPACIONS TRANSITÒRIES
B.1 Recintes o tanques (m2/mes)
B.2 Bastides (metre lineal/mes)
B.3 Grues (preu diari)
C1 ESPECTACLES
C.1.1. Atraccions inferiors a 50 m2 (preu diari)
C.1.2. Atraccions entre a 51 i 200 m2 (m2/dia)
C.1.3. Atraccions superiors a 200 m2 (preu diari)
C2. SESSIONS DE RODATGES
Tarifa única (preu diari) per sessió
D. OCUPACIÓ DEL MONT PÚBLIC I FINQUES PATRIMONIALS
MUNICIPALS
Per m2 i any

3,00
4,00
2,00
3,00

300,00
67,70
11,85
50% extra

2,80
12,00
125,00

7,95
7,95
3,35

10,00
0,20
50,00

2.000,00

15,00

Preveure que dita modificació entrarà en vigor l’1 de gener següent a la seva provació
definitiva.
Segon.- 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.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

6.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ARXIU MUNICIPAL.
L’Ajuntament de Das, a la vista del marc legal derivat de , la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, en el seu Capítol III
regula l’accés a la informació pública, així com de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula en el seu títol III i IV,
l’accés a la informació pública de forma més concreta que la Llei 19/2013, de 9 de
desembre considera necessari aprovar una ordenança que reguli l’ús de l’arxiu municipal.
Tractat el tema, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament
de Das, segons el redactat que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT ENGINYERIA I GESTIÓ,
S.L. PER LA CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES DE TIPOLOGIA CERETANA A
LA ZONA DE L’ERMITA DE SANT JULIÀ DE TARTERA. EXP. 17/2016.
Es dona compte de la instància presentada el dia 13 de juliol present per la Societat
Mercantil Enginyeria i Gestió, S.L., que ha causat el número 354 en el Registre
General, on sol·liciten llicència d’obres per la construcció de 4 habitatges de tipologia
ceretana a la zona de l’ermita de Sant Julià de Tartera.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 31 de juliol del 2.017.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres a la Societat Mercantil Enginyeria i Gestió, S.L. per la
construcció de 4 habitatges de tipologia ceretana a la zona de l’ermita de Sant Julià
de Tartera.
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 20 de març 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 LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT PATRIMONIAL HEFER,
S.A. PER LA CONNEXIÓ DE FOSSA SÈPTICA A XARXA MUNICIPAL. EXP.
12/2017.
Es dona compte de la instància presentada el dia 5 d’octubre del present per la
Societat Mercantil Patrimonial Hefer, S.A., que ha causat el número 485 en el Registre
General, on sol·liciten llicència d’obres per la connexió de fossa sèptica a xarxa
municipal al camí de l’Eral.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 16 d’octubre del present.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres a la Societat Mercantil Patrimonial Hefer, S.A. per la
connexió de fossa sèptica a xarxa municipal al camí de l’Eral.
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 20 de març 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.
9.- RATIFICACIO DE LA REVOCACIÓ DEL CONVENI DE RECAPTACIÓ AMB EL
CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS.
Atès l’escrit tramés en data 28 de juny passat al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès en que es comunicava la voluntat d’aquest Ajuntament de no donar
lloc a noves pròrrogues del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació
i recaptació de tributs locals, quin conveni va ser prorrogat l’any 2010.
Atès l’informe emès en data 13 de setembre passat per la Interventora i la Secretària
de l’esmentat Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès en que, desprès
d’exposar els fonaments legals, els requisits i les formalitats que requereixen una
revocació de delegació de competències, es proposa que l’esmentat Consorci
segueixi cobrant el tercer període de cobrament d’enguany, deixant oberta la
possibilitat de que aquest Ajuntament comuniqui formalment l’acord plenari en què
s’acorda la revocació de competències i fixi la data a partir de la qual s’ha de fer
efectiva la revocació.
Atès que la revocació de competències va ser acordada per aquesta Alcaldia en
Decret 75/2017, de data 28 de juny, quina resolució va ser aprovada per unanimitat
de tots els regidors assistents (quatre dels cinc que integren el Ple), en la sessió del
Ple celebrada el dia 19 de juliol passat.
Atès que el Decret 118/2017 va ser rectificat per error material pel Decret 139/2017, el
contingut dels quals donem per reproduïts.

Atès que és molt convenient per a l’operativa i gestió de cobrament en cas de canvi de
recaptador fer el canvi amb data d’efectes el primer dia de l’any natural, data en que es
meriten els tributs que es recapten amb periodicitat anual.
Vistos els arts. 47 de la Llei 7/1985, de 22 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 22,2,g) i 22,4 de la mateixa llei, l’article 50,25 del reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’article 9,3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre , de regim jurídic del sector públic, i la clàusula XIII del conveni de renovació
de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals.
Tractat el tema s’aprova per unanimitat els següents acords:
A C O R D S:
Primer.- Ratificar la revocació del conveni de recaptació amb el Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya-Ripollès amb data d’efectivitat a 31 de desembre de 2017, que
va ser adoptada per decret d’alcaldia 75/2017 de 28 de juny del present, i aprovat per
ple de l’Ajuntament en data de 19 de juliol del present.
Segon.- Notificar el present acord, juntament amb trasllat de còpia del Decret que
modifiqui el punt tercer de la part resolutòria del decret 118/2017 de 15 de setembre
del present, al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
10.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES DE LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA – BAR MUNICIPAL DE DAS.Atès l’escrit presentat pel fins ara concessionari del bar-restaurant municipal, Sebastià
Alboquers Bosch, qui, en tal condició, mitjançant escrit presentat el passat dia 13 de
setembre,
proposa a aquest Ajuntament extingir la concessió i recuperar la
possessió de les dependències del bar-restaurant municipal de forma anticipada a la
finalització de la pròrroga de la concessió administrativa, prevista per al proper 2 de
novembre vinent.
Atès l’estat de les instal·lacions de cuina i magatzem de dita concessió administrativa,
que requereixen una reforma a fons, segons es va deduir de la inspecció de sanitat
portada a terme per personal adscrit al Departament de Sanitat de data 17/03/2017.
Atès l’interès públic existent en la continuïtat de la prestació del servei, si es tenen en
compte els terminis indispensables per a la seva licitació mitjançant un procediment
revestit de publicitat.
Vistos els articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals i els arts. 96 i concordants de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’informe de Secretaria,
el Ple del Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer: Declarar extingida la concessió administrativa del servei de Cafeteria – Bar
d’aquest Ajuntament amb data efectes a partir del dia 13 de setembre passat.
Segon.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives, que s’adjunta en
document annex, que s’hauran d’exposar, juntament amb el projecte de la concessió,

al tauler d’edictes i mitjançant un edicte al BOP per un termini mínim de 15 dies als
efectes de que es puguin presentar reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Anunciar simultàniament la convocatòria de concurs mitjançant tramitació
urgent per a la licitació de la concessió del servei de Bar-cafeteria, condicionat a que
no hi hagi al·legacions durant el termini d’exposició al públic.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
“PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES QUE HAURAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ DEMANIAL CONSISTENT EN L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA, MITJANÇÁNT PROCEDIMENT OBERT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
PER CONCURS.
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
Constitueix l’objecte de la present concessió l’explotació del bar-cafeteria municipal,
d’acord amb les condicions establertes al present plec i al plec de prescripcions
tècniques. La instal·lació dels estris materials necessaris del bar-cafeteria es realitzarà
d’acord amb el projecte que presenti l’adjudicatari, salvant la integritat de les obres de
renovació de cuina i instal·lacions d’aquesta, realitzades a càrrec de l’Ajuntament. La
concessió demanial es basa en l’abonament del cànon, en l’assumpció plena i
incondicional de les obligacions del concessionari i, per tant, la responsabilitat de la
seva obertura i tancament, així com la realització de les tasques de manteniment
ordinari.
Article 2.- Naturalesa jurídica
La naturalesa i règim jurídic del contracte a formalitzar, és la concessió administrativa
de l’ús privatiu d’un bé de domini públic, per a la prestació d’un servei destinat al
públic, d’acord amb el que preveu el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.
Article 3.- Llei del contracte
El contracte es regirà, en primer lloc, per les clàusules del present plec i les
determinacions del plec de prescripcions tècniques, i en allò que no estigui previst, són
d’aplicació les normes de Dret Administratiu següents:
a) La normativa reguladora de la contractació de l’estat i, en particular, la continguda
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector
públic. Així com el reglament de contractes de l’Estat, en tot allò que no contradigui
a l’esmentada norma.
b) La normativa reguladora dels béns municipals de domini públic, i en particular, el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya, de 17 d’octubre de 1.988. Supletòriament és d’aplicació el Reglament
de Béns de les Corporacions Locals de 13 de juny de 1.986.
c) La normativa reguladora del règim local, la Llei 7/19856, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,

que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; i el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya
aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995.
Subsidiàriament, davant la inexistència del precepte de Dret Administratiu que reguli
l’assumpte, són d’aplicació els preceptes de Dret Privat aplicables al contracte.
Article 4.- Àmbit, duració i horaris
1.- La concessió autoritza a l’adjudicatari d’aquesta a utilitzar el bar-cafeteria de forma
privativa i sense interferències de terceres persones, si bé amb l’exclusiva finalitat de
prestar al públic i usuaris un servei de bar-cafeteria.
2.- La concessió es realitza per un termini de 5 anys, prorrogables tàcitament per
períodes sencers d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte i fins
a un màxim de 50 anys.
3.- L’horari del servei coincidirà amb el que estableix la Generalitat de Catalunya per
aquest tipus d’establiment si bé els licitadors en poden proposar de diferents, sempre i
quan siguin compatibles. El Ple de l’Ajuntament de Das podrà aprovar l’horari a
proposta de l’Alcalde o regidoria amb competència delegada amb aquest assumpte. El
servei sempre funcionarà: a) quan hi hagin actes oficials, festes i celebracions
municipals, en els horaris en que aquestes es celebrin, b) Tots els dilluns laborables
del any.
Els períodes de vacances i descans setmanals hauran de comptar amb el vist-i-plau
de l’Ajuntament.
Article 5.- Obres, instal·lacions. Obligació de conservació per l’adjudicatari i
millores necessàries. Utillatge.
1.- El concessionari té l’obligació de conservar en perfecte estat totes les instal·lacions.
Per tant, haurà de realitzar al seu càrrec les obres de conservació i millores
necessàries per a l’adequat desenvolupament de l’explotació, prèvia sol·licitud de la
corresponent autorització municipal i, en la seva execució, es sotmetrà a les directrius
que li assenyali la pròpia Corporació. El concessionari no podrà realitzar dins l’àmbit
de recinte objecte de contracte, construccions, instal·lacions o modificacions -siguin de
caràcter permanent o provisional- sense la necessària autorització de l’òrgan
competent d’aquest Ajuntament. Tampoc podrà emmagatzemar material i estris de
neteja relacionats amb l’explotació fora del local destinat especialment per aquesta
finalitat.
2.- La Corporació podrà requerir, en qualsevol moment, la incorporació a càrrec de
l’adjudicatari, de tots aquells elements que siguin necessaris per al bon
desenvolupament de l’explotació, complint-se les directrius tècniques, sanitàries i
estètiques que aquella en defineixi. L’aportació d’aquests elements, sempre que no
s’incorporin permanentment al local, serà pel temps de durada del contracte, un cop
finalitzat el qual, podran ésser retirats.
Article 6.- Drets i facultats de la Corporació.
a) La Corporació es basa en el principi d’equilibri econòmic previst a l’article 242 la
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i regulat a l’article 249 següents i
concordants del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya. La concessió s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de

tercers; només produirà efectes entre el concessionari i la Corporació, i no podrà
ésser invocada per aquell per eludir o disminuir les responsabilitats en que hagués
pogut incórrer en el seu exercici.
b) La contractació per part del concessionari del personal necessari per a l’exercici i
desenvolupament de la concessió no conferirà als treballadors la condició de
funcionaris o personal de l’Ajuntament, ni crearà en un futur cap relació laboral o
dependència respecte al Ajuntament. La seva situació i retribució anirà a càrrec
exclusiu del concessionari.
c) La Regidoria corresponent i els serveis municipals, podran fiscalitzar la gestió del
concessionari, inspeccionar-ne el servei i els seus comprovants i documents, les
obres i les instal·lacions. El Ple de la corporació dictarà, si fos el cas, les
disposicions oportunes per mantenir o restablir la deguda prestació. Dins la
referida fiscalització, la Ajuntament podrà exigir al concessionari amb la periodicitat
que determini, informació sobres els ingressos, despeses i, en general, sobre la
marxa del negoci de concessió.
d) La Corporació podrà, també, rescatar la concessió o suprimir el servei per causes
justificades d’interès públic i incompliment d’algunes de les obligacions per part del
concessionari.
Article 7.- Obligacions i drets de l’adjudicatari.
A.- Obligacions:
1.- Mantenir en bon estat el local i les instal·lacions.
2.- Respectar en tot moment l’horari de funcionament de la instal·lació i les ordres
donades per l’Alcaldia o la regidoria corresponent.
3.- Sufragar pel seu compte, directe i exclusiu, les despeses ordinàries i
extraordinàries de caràcter tributari, de subministraments, serveis o personal.
4.- Tenir a disposició de l’Ajuntament els documents de la correcta contractació del
personal i del seu pagament a la Seguretat Social.
5.- Abonar l’import dels danys i perjudicis que es produeixin al local - bar i reposar el
material fungible o no deteriorat o trencat.
6.- Seguir la reglamentació vigent sobre hostaleria, sanitat, laboral i administrativa en
general.
7.- Deixar lliures les instal·lacions al venciment de la concessió.
8.- Complir estrictament les normatives municipals que afectin o puguin afectar
l’activitat.
9.-Exercir la concessió per si mateix, amb la prohibició absoluta de traspassar-la,
arrendar-la o cedir-ne l´’us a terceres en qualsevol forma contractual. La infracció
d’aquesta prohibició produirà de ple dret, la caducitat immediata de la concessió.
10.- Conservar les edificacions, mobiliari, maquinària i estris que s’hi puguin contenir
objecte de la concessió en perfecte estat i, per tant, realitzar els treballs de
manteniment i reparació necessari per mantenir les instal·lacions en bones condicions.
11.- Complir amb totes aquelles obligacions existents de caràcter governatiu, relatives
a l’obertura i exercici de l’activitat i horaris, així com les de caràcter laboral, en relació
amb els seus empleats, incloses les de previsió i seguretat social, vacances, etc.
12.- Mantenir obert el bar-cafeteria sempre que hi hagi activitats festives,
esdeveniments electorals, competicions o activitats autoritzades o promogudes per
l’Ajuntament, així com fer-se càrrec del servei de bar de totes les festes majors del
municipi, independentment de si es celebren o no en el nucli de Das.
13.-Obrir i tancar la instal·lació sempre que sigui necessari (ja siguin per que són
jornades festives o per manca de personal necessari).

14.- L’horari d’obertura serà el fixat per la corporació a proposta de l’adjudicatari.
L’establiment haurà d’obrir, com a mínim, els caps de setmana i tots els dilluns que
siguin laborables, amb independència del major horari que es pugui pactar amb
l’Ajuntament.
15.- Durant les hores que la instal·lació estigui oberta, caldrà que vetlli pel
manteniment de l’ordre dins de la instal·lació i en la zona immediatament exterior de la
mateixa.
16.- L’adjudicatari de l’explotació haurà de pagar el cànon corresponent, trimestralment
en quatre pagaments per valor de la quarta part del cànon anual que s’efectuarà dins
els 10 primers dies dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. Finalitat el primer any de
concessió aquest preu serà actualitzat d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC).
17.- Contractar una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi una
responsabilitat mínima per sinistre i perjudicat de 250.000 €.
B.-Drets:
1.- Percebre directament dels usuaris o consumidors els preus fixats per la corporació
a proposta de l’adjudicatari i conformats per la Conselleria de Consum de la
Generalitat de Catalunya.
2.- Desenvolupar el servei de la forma que consideri convenient, respectant la
normativa dels plecs i les instruccions de l’Ajuntament.
3.- Gaudir de l’ús pacífic de les instal·lacions , sense ingerències, excepte les normals
de l’Administració pel tipus d’activitat i caràcter del servei.
4.- Es podrà permetre la subrogació de la concessió als parents de l’adjudicatari fins al
primer grau de consanguinitat o afinitat, si així ho estima convenient l’Ajuntament,
mitjançant acord exprés.
Article 8.- Faltes i sancions
Les faltes en que pot incórrer el concessionari es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
1.- Es considera falta lleu, el compliment defectuós de les obligacions fixades com a
adjudicatari, d’acord amb aquest plec, i es sancionarà amb advertiment o multa de fins
a 100 euros.
2.- Tindrà la consideració de falta greu, l’incompliment sense causa justificada, a judici
de la Corporació, de les obligacions expressades al plec de condicions i les següents:
a) La reincidència en faltes lleus que hagin estat anteriorment sancionades.
b) L’actuació professional deficient o contrària a les normes governatives que hagin
donat motiu o imposició de sancions pel Govern de la Generalitat o per altres
organismes competents.
c) No complir les condicions sanitàries i sobre instal·lació d’hostaleria, quan la
legislació sectorial ho consideri falta greu.
d) No tractar amb la deguda consideració els clients i usuaris, així com els membres
de la Corporació i personal integrant als serveis municipals.
Les faltes greus seran sancionades amb una multa de fins a 300,00 euros.
3.- Constituirà falta molt greu:
a) Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense
esmenar-la.

b) La manca de pagament del cànon en període voluntari durant tres trimestres
consecutius, i sense perjudici del seu cobrament per la via de constrenyiment.
c) El sotsarrendament, cessió i traspàs del negoci.
d) No destinar les instal·lacions a l’ús pel qual s’ha fet la concessió.
e) L’incompliment de les normatives sanitàries, de policia o d’activitats que la
legislació sectorial ho consideri falta molt greu.
La possible sanció per falta molt greu serà la caducitat o pèrdua de la concessió.
Article 9.- Caducitat i extinció de la concessió
1.- La declaració de caducitat (o resolució contractual) serà procedent i extingirà la
concessió per les causes esmentades i tipificades com a falta molt greu.
2.- La caducitat serà declarada per l’òrgan de contractació d’aquesta Corporació, previ
requeriment i audiència al concessionari, i determinarà el cessament de la gestió del
concessionari, les fiances dipositades i la convocatòria de nova licitació per atorgar
una altra concessió.
3.- Són causes d’extinció de la concessió:
a) El transcurs del termini establert en aquest plec.
b) La declaració de caducitat de la concessió per les causes esmentades a l’article
anterior.
c) Per la resistència o incompliment de requisits de l’adjudicatari a la formalització del
contracte.
d) Per incompliment en els pagaments del concessionari i també pel fet de no estar
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
establertes a la legislació de contractes del sector públic.
e) Per mort del concessionari individual, llevat que els hereus ofereixin portar a cap el
contracte sota les condicions estipulades.
f) Per mutu acord de les parts.
g) Per supressió del servei per raons d’interès públic.
h) Per rescat de la concessió per part de l’Ajuntament degut a raons d’interès públic.
i) Per rescat de la concessió per part de l’Ajuntament abans del transcurs del termini
fixat.
j) Per qualsevol altre caus prevista per la legislació aplicable, especialment les
establertes a l’article 70 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals de Catalunya.
Article 10.- Revisió i rescat.
Transcorregut el termini o declarada la caducitat per qualsevol de les causes previstes
en aquest plec, revertiran a la propietat de l’Ajuntament totes les obres i instal·lacions
incorporades de forma permanent, efectuades pel concessionari, sense dret a cap
tipus d’indemnització. S’exclouen de la reversió, l’utillatge no permanent propietat del
concessionari, sempre i quan el seu desallotjament no menyscabi ni deteriori les
instal·lacions fixes reversibles.
El rescat o reversió anticipada, per motius d’interès públic, no determinarà dret a cap
tipus d’indemnització per l’adjudicatari, si aquesta es realitza un cop superat el termini
de 5 anys a comptar des de l’adjudicació. En cas contrari la indemnització es fixarà
mitjançant expedient contradictori, tenint-se en compte la valoració del projecte
presentat, les millores autoritzades i l’amortització del material, no el valor de reposició
o substitució.

Article 11.- Règim de transició
Amb una anticipació no inferior a tres mesos al final del termini de la concessió,
l’Ajuntament efectuarà una inspecció tècnica i determinarà les obres, treballs i
reparacions precises per deixar les instal·lacions compreses en el recinte en perfecte
estat d’utilització i funcionament. El concessionari estarà obligat a realitzar-les al seu
càrrec. Respondrà de les obres, treballs i reparacions amb la quantia definitiva
dipositada i, si no fos suficient, amb el seu patrimoni personal.
Article 12.- Desallotjament
Extingida per qualsevol causa de la concessió, el concessionari haurà de deixar lliure i
buit el local en un temps màxim de vuit dies, amb les seves instal·lacions i mobiliari
incorporat a la concessió en perfecte estat d’ús, a disposició de l’Ajuntament, que
podrà, si no el desallotja voluntàriament l’interessa’t, procedir al llançament per via
administrativa, d’acord amb els tràmits regulats en el Títol II del Reglament de Béns de
les Entitats Locals.
Un cop extingida o declarada la caducitat de la concessió, el concessionari podrà,
retirar els béns mobles de la seva propietat que no estiguin units de forma permanent
a la instal·lació, i l’extracció dels quals no menyscabi ni deteriori les instal·lacions fixes
de reversió objecte de reversió a la corporació.
Article 13.-Forma d’adjudicació
D’acord amb el que estableix l’article 60.2 del Decret 338/1988, de 17 d’octubre, que
aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, l’adjudicació es
realitzarà mitjançant concurs públic en procediment obert.
Article 14.- Concurrència
Podrà participar en la licitació qualsevol persona natural o jurídica que estigui en ple ús
de les seves capacitats jurídica i d’obrar, que no sigui deutor de l’Ajuntament de Das i
que no estiguin incloses en cap de les causes d’incapacitat ni d’incompatibilitat
previstes a la legislació de contractes de les administracions públiques vigents.
Article 15.- Garanties
No es fixa una garantia provisional per presentar proposició. Es fixa una garantia
definitiva de 1200 euros.
El termini per a la constitució de l’esmentada garantia serà de quinze dies hàbils
comptats a partir de la següents al de la notificació de l’adjudicació del contracte, serà
dipositada a la Tresoreria Municipal i podrà constituir-se en metàl·lic (efectiu o xec
bancari conformat), títols valors públics o privats (ja siguin representat mitjançant
anotació a compte o certificat de l’entitat emissora del títol, i liquidables en qualsevol
moment per l’Ajuntament, per tant, sense clàusules de termini a la vista o presentació
a vista), avals bancaris executables a primer requeriment o bé Contracte
d’Assegurança de Caució.
La devolució de la garantia, tant total com parcial en el cas que així fos, es realitzarà
d’acord amb el que disposa la article 102 de la Llei de Contractes del Sector Públic, un
cop vençut el termini de garantia i complertes per part de l’adjudicatari totes les seves
obligacions contractuals.

Article 16.- Presentació de proposicions
1.- Presentació de proposicions: Les proposicions hauran de presentar-se al Registre
Generals de l’Ajuntament (Passeig Rossend Arús, núm. 3), de dilluns a divendres de
les 9 h fins a les 14 h. i els dilluns entre les 17 h i les 20 h., durant el termini de 10 dies
comptats des del dia següent a la inserció de l’anunci del concurs al Butlletí Oficial de
la Província. En cas que s’anunciï conjuntament la licitació i l’exposició del plec, es
suspendrà l’adjudicació fins que es resolguin les possibles al·legacions, en el seu cas,
presentades.
2.- La proposta es presentarà en un sobre tancat i lacrat, en el qual figurarà clarament
les següents inscripcions:
DOCUMENTACIÓ PER PARTICIPAR EN EL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA MUNICIPAL DE DAS
3.- El contingut del sobre és el següent:
a) Document Nacional d’Identitat o document equivalent de la persona que subscriu
la proposta integrada en el sobre núm. 2 (fotocòpia legitimada per notari o
compulsada pel secretari d’aquesta Corporació). Si el signant de la proposta actua
en nom i representació del licitador, còpia de l’escriptura de poder, acompanyada
de la validació efectuat pel secretari municipal.
b) Escriptura de constitució de la societat, si és persona jurídica.
c) Una declaració en el qual el licitador afirmi, sota la seva responsabilitat, que no
incorre en cap causa d’incompatibilitat ni d’incapacitat per contractar amb aquesta
Corporació.
d) Memòria en la qual es reflecteixi el tipus de servei que es pretén oferir i una taula
de preus de les diferents modalitats d’àpats i consumicions.
e) Documents que estimi convenients i que justifiquin la capacitat i els mèrits del
licitador i les circumstàncies que concorrin en aquest, a efectes de valorar la seva
proposició. El licitador dintre d’aquest apartat haurà de presentar títols i
documentació acreditativa de la seva experiència en el ram de l’hostaleria, els
coneixements bàsics requerits i els altres que consideri adients.
f) Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions en matèria laboral i
seguretat i salut en el treball, en el seu cas.
g) Compromís de pagament del cànon trimestral.
A més caldrà presentar la proposta ajustada al següent model-tipus:
“En/Na ............................., major d’edat, amb domicili a ........................., amb DNI
núm. ..........................., obrant en nom.....................(Propi o de la persona o entitat a
qui representi), assabentat del plec de condicions que regeix el concurs per atorgar la
concessió de l’explotació del Bar-cafeteria municipal de l’Ajuntament de Das es
compromet a complir fidelment les disposicions del present plec de condicions i abonar
el cànon trimestral de .....................-€
Així mateix declaro que totes les condicions personals al·legades com a mèrits són
certes.”
Article 17.- Publicitat del Plec i de la licitació
Un cop aprovat pel Ple municipal aquest plec de condicions, s’exposarà al públic
durant un termini de quinze dies hàbils, anunciant-se així mateix en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que puguin

presentar-se les al·legacions o reclamacions que s’estimen oportunes, en el seu cas,
les quals es resoldran per part del Ple corporatiu, d’acord amb el que disposa l’article
246.1 en relació a l’article 232.2 del Reglament d’obres Activitats i Serveis dels Ens
Locals. Simultàniament s’anuncia la corresponent licitació pel mateix termini, en cas de
que no hi hagin reclamacions ni al·legacions.
Article 18.- Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació quedarà formada pels següents membres:
- El Sr. Enric Laguarda Pons, alcalde, qui presidirà l’acte.
- El Sr. Maria Teresa Garcia Casamitjana, tinent d’alcalde
- El Sr. Francesc Xavier Porta Pous, arquitecte municipal.
- El Sr. Joan Baptista Parera Suriñach, secretari municipal.
Actuarà com a secretari Jaume Pol Pont, administratiu de l’Ajuntament.
Article 19.- Obertura de pliques
1.- El dia hàbil següent del termini de presentació de proposicions es procedirà a
l’obertura de les pliques presentades. L’acte d’obertura es durà a terme a les 13:00 h.
2.- La mesa rebutjarà totes aquelles pliques que no continguin tota la documentació
exigida en el present plec, i finalitzarà l’acte d’obertura sense efectuar cap
pronunciament, i passarà a continuació a la fase d’elaboració de la proposta de
contractació restant facultada per realitzar entrevistes, proves i recercar informacions
relatives al licitador.
Article 20.- Adjudicació definitiva
El Ple de l’Ajuntament procedirà a l’adjudicació a proposta de la Mesa de Contractació,
reservant-se el dret de declarar deserta la licitació si cap d’elles li semblés acceptable.
Article 21.- Formalització i despeses
El contracte que es formalitzarà en escriptura pública si així es sol·licita per part de
l’adjudicatari, les despeses i els impostos originats per aquesta escriptura aniran a
càrrec de l’adjudicatari. En tot cas, es formalitzarà en document administratiu.
Article 22.- Competència judicial
Si per motius derivats de la interpretació o execució del contracte sorgissin
divergències entre l’Ajuntament i el concessionari, es sotmetrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Article 23.- Tipus de licitació
El tipus base de la licitació és fixa en un cànon de 6.000 € anuals.
Article 24.- Barem
- Experiència (tasques de cuiner, etc) .........................
- Millor projecte d’explotació i preus al públic..............
- Millora de la oferta econòmica (cànon) ....................
- Coneixements sobre la gastronomia ceretana.........
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11.- APROVACIÓ RETORN AVAL GESTIÓ RESIDUS A CONCEPCIÓ FERRER
SISTERÓ (EXP. 8/2017).Es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’estat de l’expedient núm. 08/2017
promogut per la Sra. Concepció Ferrer Sisteró, en el que hi consta el certificat de la
correcte gestió del residus presentat en data 20 de setembre de 2017.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals al respecte de data 2
d’octubre del present.
Tractat el tema
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Que es procedeixi al retorn de l’aval que té dipositat la Sra. Concepció Ferrer
Sisteró, a la caixa municipal, en concepte de garantia de la gestió dels residus produïts
durant l’obra, corresponent a l’expedient de llicència d’obres 08/2017 per la reparació
d’unes goteres del llosat a la casa situada a la Ctra. Del Túnel, 8 de Das.
Segon.- Requerir a l’interessat per tal que faciliti un número de compte bancari on
poder fer la devolució de dit aval.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
12.- APROVACIÓ RETORN AVAL GESTIÓ RESIDUS A ROSA Mª VOLART TORT
(EXP. 23/2016).Es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’estat de l’expedient núm. 23/2016
promogut per la Sra. Rosa Mª Volart Tort, en el que hi consta el certificat de la correcte
gestió del residus presentat en data 26 de setembre de 2017.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals al respecte de data 2
d’octubre del present.
Tractat el tema
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Que es procedeixi al retorn de l’aval que té dipositat la Sra. Rosa Mª Volart
Tort, a la caixa municipal, en concepte de garantia de la gestió dels residus produïts
durant l’obra, corresponent a l’expedient de llicència d’obres 23/2017 per la reforma
interior a la casa situada a la C. Mn. Cinto Verdaguer, 8, 1er, 2on de Das.
Segon.- Requerir a l’interessat per tal que faciliti un número de compte bancari on
poder fer la devolució de dit aval.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

13.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE CAMINS AMB EL CONSELL COMARCAL DE
LA CERDANYA
“CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL I ENCÀRREC DE
GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DAS I EL CONSELL COMARCAL DE LA
CERDANYA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ I/O
CONSERVACIÓ DEL CAMÍ DE L’ERAL A MOSOLL”
Antecedents
I.- Des de fa uns anys, el Consell Comarcal amb l’ajut del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya realitza actuacions de condicionament i
arranjament de forma conjunta als camins proposats pels Ajuntaments que són de
titularitat municipal.
II.- El Consell Comarcal de la Cerdanya ha comunicat al Departament de Territori i
Sostenibilitat les actuacions en camins de titularitat municipal corresponent a l’exercici
de 2018 que han proposat els Ajuntaments.
III.- Les actuacions objecte de subvenció han d’ésser en concepte d’arranjament de
terra, reg asfàltic, aglomerat asfàltic i sobre camins de titularitat municipal per un
import de referència de 13.500€ per a cada municipi.
IV. És voluntat de l’Ajuntament encarregar al Consell Comarcal de la Cerdanya que
assumeixi la gestió del procediment de licitació conjunta del contracte en les seves
fases de preparació, adjudicació, formalització i extinció/resolució en nom de la resta
de poders adjudicadors que en formen part.
Fonaments de dret

-

Article 25 Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Organització comarcal de Catalunya.

-

Article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l’article 11 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic que estableixen que la realització de
les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada a altres
òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració, per raons d’eficàcia o
quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament.

-

Article 38.2 de la directiva 2014/24/UE, de contractes, que preveu que dos o més
poders puguin acordar la realització conjunta de determinades contractacions
específiques i que un sol poder adjudicador administri el procediment, per compte
pròpia i per compte dels altres poders adjudicadors implicats.

-

De conformitat amb l’article 48.3 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector públic el conveni es subscriu, entre d’altres raons, per millorar
l’eficiència en la gestió pública del servei i facilitar la utilització conjunta de mitjans i
serveis públics.

- Article 47.2 apartat h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Pels motius esmentats, amb caràcter previ a la sol·licitud de les actuacions a realitzar i
a l’aprovació de l’expedient de contractació es fa necessària la signatura del conveni
proposat pel Consell on es recullen, entre d’altres, els drets i obligacions jurídiques i
econòmiques necessàries per a la licitació de les obres.
ACORDS
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració interinstitucional i encàrrec de gestió
entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Ajuntament per a la realització de les
obres de reparació i/o conservació del camí de l’Eral a Mosoll per un import de
13.500,00 euros que inclou la redacció del projecte, licitació i coordinació de les
actuacions de condicionament i arranjament que garanteixen la viabilitat de la xarxa
veïnal i rural dels camins municipals i dels accessos a les estacions d’esquí de la
Comarca de la Cerdanya, que s’adjunta com a annex 1 al present acord.
SEGON. Encarregar al Consell Comarcal de la Cerdanya com a poder adjudicador, la
funció d’òrgan de contractació, en el procediment de licitació que inclourà els tràmits
relatius a la preparació, adjudicació, formalització, extinció/resolució del contracte, i
supervisió de l’execució segons el conveni tipus de col·laboració.
TERCER.- Efectuar la reserva de crèdit per import de 13.500,00 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària 18 459 21000 de l’exercici de 2018 per fer front a les
despeses derivades de la licitació prevista en el conveni.
Atès que el contracte comportarà despeses corresponents a l’exercici de 2018 la seva
autorització o realització se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora
d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a l’alcalde per a la signatura del present conveni.
CINQUÈ. Traslladar al Consell Comarcal de la Cerdanya el present acord, el
corresponent certificat de retenció de crèdit i de titularitat dels terrenys sobre els que
es vol fer l’actuació.
14.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE PERSONAL
Atès que amb l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, que
modifica l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril de bases de regim local, que
estableix que la funció de tresorer ha de ser desenvolupada per un funcionari
d’administració local amb habilitació nacional.
Atesa la voluntat de l’equip de govern de dotar-se de funcionaris qualificats i
independents a l’àrea de la gestió econòmica de l’Ajuntament, esdevé necessària al
creació d’una plaça de tècnic de grau mig en formació comptable i/o econòmica.
Ateses les atribucions de l’alcalde previstes als arts. 53, 1, b) i altres 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.
Vist l’informe de Secretaria i intervenció.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex de personal de l’entitat segons
el redactat següent:
Personal funcionari:
Denominació
Secretari/a –
Interventor/a
Tresorer
Tècnic
comptable

Núm
.

Grup Escala

1

A

1

A

1

B

Subescala

Habilitació Secretaria –
Nacional
Intervenció
Habilitació
Nacional
Habilitació
Local

Secretaria –
Intervenció
Tècnic
Administratiu

Complement
destí
28

Titular
Parera
Suriñach Joan
Baptista

28
22

Situació

coberta
Pendent
de cobrir
Pendent
de cobrir

Personal laboral fix:
Denominació
Operari de
Manteniment
Auxiliar
administratiu
Servei de neteja

Núm.
1
1
1

Provisió
Concurs
Directe
Directe

Titular
Mirosa Lafragueta
Ramon
Pol Pont Jaume
Redlich Patricia

observacions
Jornada
completa
Jornada
completa
Jornada per
hores

Segon.- Exposar l’anterior acord al públic per un termini de 15 dies al Butlletí Oficial de
la Província, transcorreguts els quals sense haver-se formulat al·legacions, s’entendrà
que l'anterior modificació esdevindrà definitiva.
Tercer.- Publicar el text definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
15.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE SUPORT DE LA COMDEMNA DE BRUTALITAT
POLICIAL DEL PASSAT 1 D’OCUTBRE
El diumenge 1 d'octubre de 2017 passarà a la historia a Catalunya per la vergonya
d'un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d'uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra
memòria per l'actitud cívica, serena, coratjosa, pacifica i persistent d'uns ciutadans que
van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l'estat de setge i por.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de DAS
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien es decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l'Estat que van provocar mes de 900 ferits, quatre
d'ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les carregues policials
d'ahir a Catalunya.

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÉ.- Reconèixer l'actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquell diumenge es van expressar a les urnes, tot i l'estat de
terror que va voler imposar l'Estat espanyol, i als qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d'urnes requisades.
SISÉ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÉ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
16.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i s’aproven per unanimitat dels assistents les següents factures:
Proveïdor
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA
AMADEU I CIA
AMPHOS 21 CONSULTING, S.L.
ARROSSADES DE LA TIETA ROSA
AVITUALLS DE SERVEIS I DISTRIBUCIÓ
CASA LLEVET, S.L.
CASA LLEVET, S.L.
COMPANYIA CERETA DE NETEGES,S.L.
CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, S.C.P
DOLORS MACH ORRI
FERRAN PAGES MANRIQUE
MONTSERRAT VIÑUELAS TORNER
EDUARDO PALOMARES
ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.
BARTOMEU BONET RIBOT (FORN POUS)
FORN POUS (ANTONI BONET)
MANEL RUIZ LABRADOR
INOLOGY CERDANYA S.L.
INOLOGY CERDANYA S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
JOSEP PUIG DOMINGO

Factura
11724
27/17
1709019
17172
178121
2017/6822
2017/7732
19
124
93
10
680
1
MM1704657
A2017138
A/2017201
Asseg. Tractor
A372935
A373517
A/171720
A/171715
A/171718
A/171716
A/171717
Correus Setembre
Certificat festa

JOSEP PUIG DOMINGO
L'ESPIGA D'OR
LIVIU DODEA
LLUIS OTERO
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM GUERRERO,S.L.
PARKER NETWORK
PIRINEU ESPECTACLES, S.L.
PIRINEU ESPECTACLES, S.L.
R.BOMBARDO 2009, S.L.
RAMON ROVIRA S.L.
RAMON ROVIRA S.L.
REYES GUTIERREZ, SCP
SEBASTIA ALBOQUERS BOSCH (CAL CEBES)
SERRALLERIA MARTI-PALAU
TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.
UNIO MUSICAL PRINCIPAL DE BERGA
UNIO MUSICAL PRINCIPAL DE BERGA
XAMOSIA, S.L.

120
Festa sanavastre
255
Treure Piquest
17412480
21/5380
17412812
21/6140
1998
HFMP1344
49
86
01/537
4933
5509
1413
2
17/359
2017560
18/2017
28/2017
A274

Per un import total de 32.963,63 euros.
17.-APROVACIÓ PAGAMENT DE LA FACTURA DE CAL GINTÓ.Per part del Sr. Alcalde s’exposa als assistents que encara resta per pagar la factura
de la Societat Mercantil “Cal Gintó, S.L.”, corresponent a uns treballs d’adequació del
terreny per aparcament del Raval de Santa Bàrbara, amb aportació de material.
Vist l’informe de secretaria respecte del termini de pagament.
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
ACORDS:
Primer.- Procedir al pagament de la factura corresponent a uns treballs d’adequació
del terreny per aparcament del Raval de Santa Bàrbara, amb aportació de material .
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
18.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


111/2017.- D’autorització d’ús del Local de Sanavastre a Xavier Guizán.



112/2017.- D’abstenció d’intervenció del Sr. Alcalde i delegació en la tinent
d’alcalde en referència a l’exp. 00240520.17/15 de la Gerència Territorial del
Cadastre a Girona.



113/2017.- D’aprovació de pagament de despesa per import de 513.21 euros
corresponent a l’assegurança del vehicle marca Toyota model Hilux i matricula
3718CZC.




114/2017.- De tramesa de còpia de l’informe del tècnic municipal i de l’agència
catalana de l’aigua a la Sra. Marta Alemany, respecte de la llicència d’obra 17/2016
.
115/2017.- D’autorització d’ús del Local de Sanavastre a Ferran Duran.



116/2017.- De suport al Referèndum del proper 1 d’octubre.



117/2017.- De revisar la sol·licitud d’extinció de la concessió del bar municipal i la
preparació de la documentació necessària per la licitació de les obres necessàries.



118/2017.- De ratificació de la no renovació del conveni de recaptació amb el
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, i sol·licitud de pròrroga de
recaptació fins el 31 de desembre del present.



119/2017.- De declarar extingida la concessió del bar municipal i la preparació de
plec de condicions administratives pel futur concurs de concessió.



120/2017.- De tramesa de còpia de l’informe de la Direcció General de Transports i
Mobilitat a Tecniverd Cerdanya, S.L..



121/2017.- D’autorització a la fundació privada educativa Vedruna Puigcerdà per
fer convivències al municipi els dies 21 i 28 de setembre.



122/2017.- D’autorització al secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan B. Parera per a
què acumuli la mateixa plaça de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya.



123/2017.- De sol·licitud al Secretari per a l’aprovació d’una ordenança reguladora
de l’atorgament de subvencions.



124/2017.- De sol·licitud al Secretari per a la revisió de les Ordenança Fiscal
número 3 (Impost sobre Vehicles de tracció mecànica).



125/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Endesa Energia XXI, SLU per al període anual 2015.



126/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Endesa Energia XXI, SLU per al període anual 2016.



127/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Endesa Distribución Eléctrica, SLU per al període anual 2015.



128/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Endesa Distribución Eléctrica, SLU per al període anual 2016.



129/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Endesa Energia, SAU per al període anual 2015.



130/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Endesa Energia, SAU per al període anual 2016.



131/2017.- De proposta de liquidació de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local a Iberdrola Clientes, SAU per al període anual 2016.



132/2017.- De sol·licitud al Secretari per a la revisió de les Ordenança Fiscal
número 17 (Taxa per l’ocupació de terreny públic).



133/2017.- De sol·licitud al Secretari per a la revisió de les Ordenança Fiscal
número 10 (Taxa per la recollida d’escombraries).



134/2017.- D’aprovació del model del conveni de la xarxa de camins 2017/18 amb
el Consell Comarcal de la Cerdanya.



135/2017.- D’aprovació de pagament de despesa per import de 29.567,10 euros
corresponent a les obres de construcció de pista d’accés al Serrat de la Creueta
englobades dintre de l’Annex 3 de la Subvenció de Gestió Forestal Sostenible
atorgada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.



136/2017.- D’aprovació de pagament de despesa per import de 9.050,40 euros
corresponent a les tasques d’aclarida de millora i desembors englobades dintre de
l’Annex 4 de la Subvenció de Gestió Forestal Sostenible atorgada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.



137/2017.- Incoació expedient modificació annex de personal.



138/2017.-. De convocatòria de ple extraordinari.

Un cop examinats són aprovats per unanimitat dels assistents.
19.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap tipus de prec i preguntes.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-iuna hores i cinquanta minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.
20.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS
D'ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb
diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la
base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Das.
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

