A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia vint-ivuit de novembre del dos mil setze, es reuneix l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària
de primera convocatòria, que ha estat convocada amb els requisits legalment
establerts. Assisteixen a l’acte els membres que a continuació es relacionen. Presideix
l’acte el Sr. Alcalde President Enric Laguarda Pons i actua de Secretari el de la
Corporació.
Assistents:

Alcalde:
Regidors:

Sr. Enric Laguarda Pons
Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana
Sr. Lluís Mas Sariola
Sr. Agustí Tarrats i Galan
Sr. Per Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 21/09/2016
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 l’acta de la sessió
anterior de data vint-i-u de setembre de dos mil setze, que els fou tramesa juntament
amb la convocatòria de la present sessió. El Sr. Agustí Tarrats Galan, s’absté i voten a
favor la resta del assistents.
2.-APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE CREDIT 1/2016.Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm.
1/2016, amb la modalitat de generació de crèdits, en què consta l’informe favorable de
l’Interventor.
Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Atès la Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
Vistes les bases d’execució del Pressupost vigent en relació amb l’article 181 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, i altres concordants, i els arts. 52,1, f) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, per unanimitat dels assistents,
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016, del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al detall següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostaria
16 338 22609
16 920 22501
16 920 13000
16 221 16000

Descripció
Festes Populars
Tributs Comunitat Autònoma (Cànon sanejament)
Personal Laboral Fix
Seguretat Social
TOTAL ALTES

Euros
17.525,00
3.438,50
2.800,00
5.200,00
28.963,50

Baixes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostaria
16 459 21000
16 920 21200

Descripció
Infraestructures i Béns Naturals
Edificis i Altres Construccions
TOTAL BAIXES

Euros
13.000,00
8.000,00
21.000,00

Altes en Aplicacions d’Ingressos
Aplicació Pressupostaria
16 39901
16 304

Descripció
Altres ingressos – vendes tiquets festes
Cànon de sanejament
TOTAL BAIXES

Euros
4.525,00
3.438,50
7.963,50

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
3.- SOL.LICITUD DE COL.LABORACIÓ PER PART DELS BOMBERS VOLUNTARIS
D’ALP.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte als presents de la sol·licitud, presentada en
data 11/11/2016 en el registre general d’entrades de la corporació, per l’Associació de
bombers voluntaris d’Alp, que va causar l’entrada 528.
A dita sol·licitud, s’exposa la mancança de material del parc de bombers d’Alp, per
quin motiu han previst l’adquisició de material de radiotransmissions i una serra tipus
sable, amb un import pressupostat total de 1.686,8€, segons pressupostos dels
establiments d’electrònica i materials de construcció, EXPOCOM i EMCAT Cerdanya,
respectivament, quantitat que, un cop repartida a parts iguales entre els inc municipis
a que presta serveis el Parc de bombers d’Alp, resulta una aportació de 339, 36€ per
municipi.
Debatuda la qüestió entre els assistents, per unanimitat s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar un ajut de caràcter finalista al Parc de bombers d’Alp per import de
339,36€, per a l’adquisició de material de radiotransmissions i una serra tipus sable,
segons pressupostos dels establiments d’electrònica i matèria de construcció,
EXPOCOM i EMCAT Cerdanya, respectivament.
Segon.- Requerir al Parc de bombers d’Alp per tal que a la major brevetat possible
designin un compte corrent on fer el pagament de l’ajut i, un cop adquirit el material per
a l’adquisició del qual s’ha atorgat l’ajut, que acreditin l’efectivitat de dita adquisició i
sempre dins dels tres mesos vinents.
Tercer.- Notificar els anteriors acords al Parc de bombers d’Alp.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4. ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE LA GESTIÓ DOCUMENTAL AL ARXIU
MUNICIPAL
Atès l’estat dels treballs de classificació i l’arxiu del fons documental d’aquest
Ajuntament, segons els treballs realitzats per l’arxiver Albert Pujadas i Alex, encara
pendents de realitzar un inventari final i una organització documental definitiva .

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària a la partida 16 151 22706 del
capítol 2 del pressupost de despeses, alhora que estem en tràmits d’elaboració del
projecte de pressupost per a l’exercici 2017.
Atesos els dos pressupostos presentats per a la confecció de tots els treballs inventari
final i una organització documental definitiva, presentats per Albert Pujadas i Alex i
Raimon Ribas Barnola, essent finalment el més avantatjós el presentat per Raimon
Ribas, atesa la seva millor oferta econòmica i el seu millor pla de treball.
Vistos els arts. 111, 138,3 i altres concordants de la Llei de Contractes del sector
públic, aprovada per Decret Legislatiu 3/2011, de de 14 de novembre, per unanimitat
dels assistents s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar al Sr. Raimon Ribas Barnola els treballs d’ordenació, classificació,
inventari i elaboració de fitxes per cada document del fons documental d’aquest
Ajuntament, segons els criteris i pla de treball presentat pel mateix.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 5.025.-€ més IVA, amb càrrec a la partida
16 151 22706 del pressupost de despeses del exercici 2017.
Tercer.- Notificar l’acord anterior als interessats.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris a
l’efecte.
5.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen les factures l’aprovació de les quals es proposa i, un cop examinades, per
part del Sr. Agustí Tarrats en relació a la factura presentada per la societat mercantil
“Cal Gintó, S.L.”, es fan les apreciacions i es demanen els aclariments següents:
-

considera que el preu /hora dels treballs de desbrossar és per damunt del preu de
mercat, també demana quin ha estat el destí de 120m3 de subbase,

-

qui ha estat el conductor dels diferents vehicles que han intervingut en els treballs
facturats , a banda de les assegurances i documentació de la maquinària utilitzada.

Per dit motiu s’ajorna l’aprovació de la factura esmentada.
Un cop acabats els aclariments previs, debatudes les qüestions i amb l’abstenció dels
Srs. Agustí Tarrats i Pere Arderiu i el vot favorable de la resta dels assistents,
s’acorda:
Primer.- Aprovar la relació de factures següent:
Proveïdor

Factura

ALAMEDA-TORRENT, S.L.U.

A758

ALEXANDER RAMIREZ

67

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS

ASSEGURANÇA TRACTOR

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS

ASSEGURANÇA LLEVANEUS

ANDREU CONDOMINES RIGOLA

A-290

ANDREU CONDOMINES RIGOLA

A-291

AQUATREAT XXI, S.L.

2016/242

ARROSSADES DE LA TIETA ROSA

16161

ARROSSADES DE LA TIETA ROSA

16147

ARROSSADES DE LA TIETA ROSA

16181

ATELIER LIBROS JURIDICOS

1/4338

AUTOCARS VALLS DE LA CERDANYA, S.L.

216144

BARTOMEU BONET RIBOT (FORN POUS)

A/2190

BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

094329

CAL GINTO, S.L.

41/16

CAL GINTO, S.L.

40/16

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

ESCOMBRARIES AGOST
ESCOMBRARIES SETEMBRE
APORTACIÓ DIADA CERDANYA

CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, SCP

96

DOLORS MACH ORRI

124

ESTEFANIA TORMOS DE LA FUENTE

435/16

FERRETERIA FRANUR,A.L.

201601457

FERRETERIA FRANUR,A.L.

201601616

FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA

150

FUSTERIA PI NEGRE

239

INOLOGY CERDANYA S.L.

A362996

INOLOGY CERDANYA S.L.

A363363

CORREOS Y TELÈGRAFOS, S.A.

DESPESES CORREUS

JOAQUIM MACIÀ

38/2016

JOSEP PUIG DOMINGO

160

LLUÍS PUIGBÓ CANAL

15

MADE IN CUINA S.C.P

XOCOLATADA SANAVASTRE

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164102841

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/006357

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/005958

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/004889

MAGATZEM BOSOM, S.L.

164103182

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/006725

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/007109

MAGATZEM BOSOM, S.L.

1641003356

NATIONAL PEN

05653836

PARKER NETWORK

GFMPO788

PARKER NETWORK

GFMPO613

PATRICIA REDLICH

02/2016

PIRINENCA SERVEI ELECTRIC, S.L.

1602325

PIRINEU ESPECTACLES, S.L.

1600087

RAMON ROVIRA S.L.

4954

SERRALLERIA MARTI-PALAU

16-495

SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET

A25476

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

001/657

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

1601814

TECNIVERD CERDANYA, S.L.

108/16

TREBISER CADIR

37/2016

VAJEL PALLARES, S.L.

1182

XAMOSIA, S.L.

A250

Per import total de 71.411,64 euros.
Segon.- Ajornar l’aprovació de la factura presentada per la societat mercantil “Cal
Gintó, S.L.” i requerir a dita societat mercantil per tal que discrimini a quina actuació
concreta correspon cada fracció de temps facturada i amb quins mitjans s’ha fet cada
actuació concreta.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
6.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


115/2016.- De tramesa d’informe al tècnic municipal a Francesc Pla.



116/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Tartera S.A. per a la instal·lació d’una
nova línia telefònica a Av. Llevant de Tartera.



117/2016.- De sol·licitud als serveis administratius de la titularitat i períodes d’obra i
pràctica de liquidacions.



118/2016.- De retorn d’aval bancari a Integra Promou i Rehabilita, S.L.



119/2016.- De sol·licitud als serveis administratius de baixa del padró fiscal del
subministrament d’aigua a Banco Popular Español.



120/2016.- D’autorització a Tartera S.A per substituir l’Ajuntament en la titularitat
dels contractes amb Endesa.



121/2016.- De sol·licitud d’informe a Secretaria del la legislació per a la modificació
del pressupost.



122/2016.- D’aprovació de la despesa amb càrrec a la partida 16 170 61904
“Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible”.



123/2016.- D’atorgament de llicència de primera ocupació a Xavier Pujol i Artigas,
per la casa situada a l’Av. Llevant, 8 de Tartera.



124/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Albert Alcacer per a la construcció
d’habitatge unifamiliar al Cm. Padró, 4.



125/2016.- Atorgament de llicència d’obra a TTDUSA per a la adequació
l’interior de l’edifici de Coma Oriola.



126/2016.- Atorgament de llicència d’obra a TTDUSA per canvi de fusteria del bar
del Cap del Bosc.



127/2016.- De sol·licitud als serveis administratius de la revisió de canvis produïts
des de la data de concessió administrativa del bar municipal i d’informe a
Secretaria pera la renovació de la concessió administrativa del bar municipal al Sr.
Sebastià Alboquers.



128/2016.- De sol·licitud a Secretaria i Intervenció de l’informe per a la realització
d’una transferència de crèdit al pressupost de l’exercici 2016.



129/2016.- D’autorització al Consell Comarcal per a la sol·licitud de subvenció per
a les obres de manteniment del Camí de Sant Vicenç.



130/2016.- D’aprovació de despesa a càrrec del pressupost 2016 a favor de
Tecniverd Cerdanya, S.L. per a l’arranjament del camí de la muntanya de Das.



131/2016.- De denegació d’ús del refugi de la muntanya a Judith Gibert López.



132/2016.- De retorn d’aval bancari a Moixernó, S.L. i de sol·licitud d’emissió de
liquidacions pendents.



133/2016.- De liquidació de plusvàlua a favor de R.C.R. Consult, S.L.



134/2016.- De tramesa d’informe al tècnic municipal a Enginyeria i Gestió S.L.



135/2016.- De tramesa d’informe al tècnic municipal a Jordi Pont Tor.



136/2016.- D’aprovació de despesa a càrrec del pressupost 2016, partida 16 163
61900 “Arranjament d’aigua potable de Das” a favor de Jardineria Germans Chia,
S.L. per a l’arranjament de l’aigua potable de Das.



137/2016.- Atorgament de llicència d’obra a la Sra. Teresa Bertran per a la
construcció d’una nau agrícola al polígon 1 parcel·la 332.

de



138/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Tecniverd Cerdanya, S.L. per a la
construcció d’una nau ramadera al polígon 1 parcel·la 137 i 225.



139/2016.- Atorgament de llicència d’obra a Ramon Vidal per a la reforma de cuina
i bany de la casa situada l’Av. De Llevant ,1.



140/2016.- D’aprovació de despesa a càrrec del pressupost 2016, partida 16 338
22609 “Festes Populars” a favor de EDR FESTES per l’actuació d’inflables a
Sanavastre.



141/2016.- De rectificació de Decret 106/2015.



142/2016.- De convocatòria de ple ordinari.

Per part del Sr. Agustí Tarrats es demana a quins treballs concrets es refereix la
factura de Tecniverd Cerdanya, S.L., i per part del Sr. Alcalde es comenta que es
refereix a un camí de la muntanya.
Son aprovats amb els vots favorables del Sr. Alcalde, i dels regidors Sr. Lluís Mas i la
Sra. Maria Teresa Garcia, mentre que s’abstenen els regidors Sr. Pere Arderiu i el Sr.
Agustí Tarrats.
7.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del regidor, Sr. Agustí Tarrats, es demana en quines condicions s’ha renovat
la possibilitat de que els habitants permanents de Das pugin gaudir de forfait de
temporada de l’estació d’esquí de Masella, responent el Sr. Alcalde que s’han renovat
les mateixes condicions que la temporada passada, encara que aquest no caldrà
aportar tota la documentació acreditativa si no hi ha hagut variacions.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-idues hores, i signen la present tots els assistents, del que jo, el secretari, certifico i en
dono fe.

