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

Alcalde:
Regidors:

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

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL
PLE
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el
24 de maig de 2015, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.
Per tot això exposat, per unanimitat dels assistents, s’adopten els següents acords:
Primer.- Celebrar sessió ordinària el tercer dilluns de cada mes, a les 22 hores en
horari d’estiu i a les 21 hores en horari d’hivern . A causa de les vacances d’estiu, de
Setmana Santa i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost,
desembre i les que coincideixin amb Setmana Santa podran celebrar-se el següent o
anterior dilluns, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar
sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent o anterior dilluns, a la mateixa hora.
Segon-. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
2.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el
24 de maig de 2015, és necessari determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis,
d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, per unanimitat dels assistents s’adopten els següents acords:
Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà
integrada pels membres següents:
-

-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals:
 Un membre representant del grup polític municipal ERC-AM, Lluís Mas
Sariola.
 Un membre representant del grup polític municipal de CiU, Pere Arderiu
i Arraut.
Secretari: Sr. Joan B. Parera Suriñach, secretari de la corporació.

Segon.- Comunicar l’anterior acord al interessats.
3.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS
ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el
24 de maig de 2015, és necessari nomenar els representants de la corporació en els
òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, per unanimitat dels assistents s’adopten els següents acords:
Primer.- Nomenar representants de la corporació a la Mancomunitat dels municipis
d’Alp, Das i Urús, als regidors Lluís Mas Sariola i Maria Teresa Garcia Casamitjana.
Segon.- Nomenar representants de la corporació a l’ADF Baga de Cerdanya als
regidors Lluís Mas Sariola i Maria Teresa Garcia Casamitjana.
Tercer.- Nomenar representant de la corporació a l’Associació de Muntanya dels
Pirineu, al regidor Lluís Mas Sariola.
Quart.- Nomenar representant al Consell d’Iniciatives Locals pel medi ambient de les
Comarques de Girona, al regidor Lluís Mas Sariola.
Cinquè.- Notificar aquest acord als regidors nomenats.
Sisè.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats.
4.- NOMENAMENT DEL TRESORER
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el
24 de maig de 2015, és necessari nomenar el tresorer de la corporació.

L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball
de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que
en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la responsabilitat
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda
a un membre o a un funcionari de la corporació.
Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la Governació,
sobre el règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris pertanyents al cos
nacional.
Per tot això exposat, per unanimitat dels assistents s’adopten els següents acords:
Primer.- Nomenar a la regidora, Maria Teresa Garcia Casamitjana, tresorera de
l’Ajuntament de Das.
Segon.- Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de regidors
seran responsables solidàriament del resultat de la gestió.
Tercer.- Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar
per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària juntament
amb la de l’alcalde i la del secretari interventor.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
5.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA EN MATERIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del Decret d’alcaldia núm. 52/2015, de 23 de
juny passat, en virtut del que es nomenament els tinents d’alcalde primer i segon, Sra.
Maria Teresa Garcia Casamitjana i Lluís Mas Sariola, respectivament.
Atesa l’especial rellevància de dit Decret és posat en coneixement del Ple de
l’Ajuntament de forma específica i és aprovat per unanimitat dels assistents.
6.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES AREES DE GOVERN.
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el
24 de maig de 2015, és convenient crear les Àrees de Govern, i determinar la seva
composició, ja que es tracta d’òrgans d’existència potestativa en els ajuntaments de
municipis de menys de 5.000 habitants.
Vist el que disposen els articles 58.3 i 60.3 i 5 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
A banda dels nomenaments que figuren a la proposta, el Sr. Alcalde ofereix als
regidors , Srs.
Agustí Tarrats i Galan i Pere Arderiu i Arraut formar part,
respectivament, de les Àrees de Govern de Medi ambient, agricultura i patrimoni, i de
Cultura, festes i joventut.
Els esmentats regidors, desprès d’expressar el seu agraïment, declinen acceptar
l’oferiment i també expressen la seva intenció d’ajudar en la tasca de govern, però
sense ostentar cap altre càrrec que el de regidor.

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels assistents s’adopten els següents
acords:
Primer.- Crear les Àrees de Govern següents:
a)

Àrea de Govern d’Urbanisme, Obres i Serveis Públics: Maria Teresa Garcia
Casamitjana i Lluis Mas Sariola.

b)

Àrea de Govern de Medi Ambient, Agricultura i Patrimoni: Maria Teresa Garcia
Casamitjana i Lluis Mas Sariola.

c)

Àrea de Govern d’Economia i Hisenda: Maria Teresa Garcia Casamitjana.

d)

Àrea de Govern de Cultura, Festes i Joventut: Maria Teresa Garcia
Casamitjana i Lluis Mas Sariola.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- CALENDARI DE FESTES LOCALS, ANY 2015.Atès l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, que va causar
l’entrada al Registre General núm. 301, de data 16/06/2015, en que es demana que
per part del Ple de l’Ajuntament es fixin les dues festes locals per a l’any 2.016.
Vistos el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol; l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de
maig, el Decret 177/1980, de 3 d’octubre i l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors,
tractat el tema per unanimitat s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer: Fixar les dues festes locals per l’any 2.016 els dies 10 i l’11 d’agost de 2016
(els dos dies de la Festa Major de Das).
Segon: Comunicar l’anterior acord al Servei de Relacions Laborals dels Serveis
Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
8.- INSTÀNCIA DEL SR. FRANCESC PICH I RIBELAYGUE.Es dona compte de la instància presentada pel Sr. Francesc Pich i Ribelaygue en data
17/06/2015 on causà el número 305 del Registre General d’entrades de la Corporació,
en el que demana es revisi el rebut del consum de l’aigua corresponent al consum del
2014 (Padró) 2.015, del comptador núm. K890999, situat a la granja de la seva
propietat del C. Rec de la Bola, s/n. de Das, degut a que hi ha detectat un fuita
involuntària d’aigua en la canonada.
Tractat el tema, adopten per unanimitat els següents:
ACORDS:
Primer: Comprovar el consum dels darrers tres anys i aplicar el promig, als efectes de
practicar una nova liquidació del consum d’aigua.

Segon: Notificar el present acord a l’interessat.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris
al efecte.
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
MAS DEL ROS, PER OBRIR UNA VORERA. EXP. 22/2015.
Es dona compte de la instància presentada el dia 4 de juny present en el Registre
General de la Corporació on causà el número 285, per Dolç-Blanch, S.C.
administradors de la Comunitat de Propietaris Mas del Ros, on sol·liciten llicència
d’obres per obrir una vorera per l’arranjament dels desguassos, de la comunitat
situada en el C. Camí del Mas del Ros, 2 de Das.
Vist l’informe emes al respecte per l’arquitecte assessor municipal en sentit favorable
a l’atorgament de llicència de data 5 de juny del 2.015.
Vist l’informe de Secretaria.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer: Atorgar llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris Mas del Ros, per l’obrir
una vorera per l’arranjament dels desguassos, de la comunitat situada en el C. Camí
del Mas del Ros, 2 de Das.
Segon: Imposar com a condicions especials d’aquesta llicència, les contingudes en
l’informe tècnic emes per l’arquitecte assessor municipal, en data 5 de juny, 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.
10.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
46/2015.- .-D’atorgament de llicència d’obres a la Sra. Natalia Soria Sorjus, per les
obres de millora de l’habitatge situat en l’Av. de Llevant, núm. 12 (parcel·la 35) de la
Urbanització Tartera de Das. Exp. 20/2015.
47/2015.- .-D’atorgament de llicència d’obres a la Sra. Maria Pujol Izal per l’adequació
d’un local, fer graons accés, arranjament de goteres, neteja de parets i netejar i fer
divisions amb pladur, a la finca situada en el C. Major núm. 32 de Sanavastre. Exp.
21/2015.
48/2015.-De liquidació de plusvàlues al Sr. Eduard Blasi Rialp per la venda de la
parcel·la 35-A de la Urbanització Tartera de Das.
49/2015.-De convocatòria de la sessió extraordinària del ple municipal de data
10/06/2015 per aprovar l’última acta de data 27/05/2015.
50/2015.- Convocatòria de la sessió constitutiva de l’Ajuntament de Das del dia 13 de
juny de 2015.
51/2015.-De tramesa de copia de l’informe emès en data 15 de juny present pel
Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la

Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Lleida, a la Sra. Mercè Comas i
Domingo, referent a l’expedient de llicència d’obres 12/2015.
52/2015.- De nomenament de tinents d’Alcalde als regidors membres del Consistori
Srs. Maria Teresa Garcia Casamitjana i Lluís Mas Sariola.
53/2015.- De convocatòria del ple de l’Ajuntament de data 27/06/2015.
.
Un cop examinats, son aprovats i ratificats per tots els regidors.
11.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i per unanimitat s’aproven, els següents pagaments:
A Cansaladaria i Queviures Tino i Dani; a Forn de pa, a Forn Artesà Agustí Costa; a
Tallers i Recanvis Bombardó; a Magatzem Guerrero, S.L.; a Inology Cerdanya, S.L. i;
a ECA Entitat Col·laboradora de la Administració, S.L.; a Consell Comarcal de
Cerdanya per import de 3.613,94.-€.
12.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del regidor, Sr. Agustí Tarrats, es demana a l’alcalde sobre les intencions de
l’equip de govern envers el problema de l’aparcament a la Plaça Major i carrer Rec de
la Bola de Das. Es contesta que s’estan fent contactes amb els afectats i interessats i
estudiar diferents solucions.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les deu
hores, i signen la present tots els assistents, del que jo, el secretari, certifico i en dono
fe.

