A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-dues hores del dia vint de juliol del dos
mil quinze, 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

No assisteix el Regidor Sr. Pere Arderiu Arraut.
Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27/06/2015
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 l’acta de la sessió anterior
de data vint-i-set de juny de dos mil quinze, que els fou tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió. Mostrada per tots ells la seva conformitat
l’esborrany és aprovat per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2.014.Aquest punt es retirat de l’ordre del dia pel Sr. Alcalde.
3.- MODIFICACIÓ ESTATUTS LOCALRET.Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Das en forma part com a ens consorciat.
Vista que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2.014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.

Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2

El Consorci no pot tenir personal eventual.

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:

“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:

“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin

convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en
el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha sotmès per part del Consorci Localret, a informació pública, de forma conjunta, pel
termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
Tractat el tema, s’adopten per unanimitat els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 27 de novembre
de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- APROVACIÓ DESPESA PERIÒDICA MANCOMUNITAT 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’exercici
2.014, i a les aportacions que pertoquen per al curs 2015, segons aquesta liquidació
l’Ajuntament de Das te un saldo a favor seu de 3.290,59.-€ i li correspon fer una
aportació per l’any 2.015 de 27.233,75.-€, pel que resulta desprès de descomptar la
quantitat sobrant un saldo a liquidar de 23.943,16.-€
Tractat el tema, s’adopten 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 2.015 de 23.943,16.-€,
al compte indicat de la caixa núm. 2100 8160 84 2200036466.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
5.- INSTÀNCIA SR. PERE TORNER DEMANANT REVISIÓ DE LA FACTURACIÓ
DE L’AIGUA .Es dona compte de la instancia presentada en data 26/05/2015 pel Sr. Pere Torner
Pifarré, que causà el núm. 452 del registre general d’entrades de la corporació, on
demana la revisió de la facturació de l’aigua de l’exercici 2.014 (padró 2.015) del seu
habitatge situat en el C. Camí del Padró, núm. 9 de Das.
Tractat el tema, s’ajorna la decisió fins que algun representant de l’Ajuntament pugui
comprovar l’existència real de l’averia.
6.-AUTORITZACIÓ DE LA RUTA 4 X 4 A L’EMPRESA ROUTES 4 WOLD.Es dona compte de l’escrit tramés pel Consell Comarcal de la Cerdanya en data 10 de
juliol present on causà el núm.420, en el registre d’entrades de la corporació, on ens
adjuntem còpia de la sol·licitud presentada per l’empresa Routes4wold, la qual
sol·liciten autorització per a la realització d’una ruta 4 x 4 sense ànim competitiu,
prevista pel dia 11 de setembre de 2.015, aquesta ruta discorre per paratges de la
comarca de la Cerdanya.
Tractat el tema s’adopten per unanimitat els següents:
ACORDS:
Primer: Autoritzar a l’empresa Routes 4 wold la ruta 4 x 4 al seu pas pel municipi de
Das, el proper dia 11 de setembre present.
Segon: Condicionar la present autorització a demanar també les altres autoritzacions
que calguin per aquest esdeveniment, i a prendre les mesures de seguretat adients
per evitar qualsevol accident en els encreuaments dels camins, carrers i carreteres
municipals.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.AUTORITZACIÓ
CAMPIONAT
AEROPORTUÀRIA CERETANA, S.L.-

DE

VOL

ACROBÀTIC,

GESTIÓ

Es dona compte de l’escrit tramés per la Direcció general de Transports i Mobilitat de
la Generalitat de Catalunya en data 14 de juliol present on causà el núm.442, en el
registre d’entrades de la corporació, on informant de la voluntat de l’Aeroclub de
Barcelona-Sabadell, d’organitzar el Campionat d’Espanya de Vol Acrobàtic a
l’aeròdrom de la Cerdanya, entre els dies 20 al 26 d’enguany, sent la competició oficial
els dies 24, 25 i 26 i els altres dies dedicats als entrenaments.
Tracta el tema, s’adopten per unanimitat els següents:
ACORDS:

Primer.- Autoritzar realització del campionat d’Espanya de Vol Acrobàtic a l’empresa
Gestió Aeroportuària Ceretana, S.L. els dies del 20 al 26 de juliol, condicionat al
respecte estricte de la normativa de navegació aèria i que a la publicitat hi consti com
a lloc de la prova l’Aeròdrom de Das i Fontanals de Cerdanya.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
8.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
54/2015.- D’aprovació de la liquidació de plusvàlua de l’herència del Sr. Pedro Marcos
Nogué Begué.
55/2015.-De baixa del rebut del consum d’aigua de l’exercici 2014 a nom del Sr.
Francesc Pich i Ribelaygue per fuita involuntària.
56/2015.-De petició d’informe al Tècnic Municipal i al Secretari sobre el procediment a
seguir per realitzar les obres de “Reparació de l’ala Ponent de la coberta de la Casa
del Comú de Das”.
57/2015.- De convocatòria als ramaders titulars del dret de pastures a la Muntanya de
Das en la seva condició de part interessada en les obres de l’adequació d’abeurador a
Cap del Bosc.
58/2015.- D’atorgament de llicència d’obres a la Sra. Maria Soledad Bravo Arraut per
l’arranjament d’un mur de tanca format per una paret d’1 m. alçada, en el C. Arrabal de
Santa Bàrbara núm. 10 de Das.
59/2015.- D’aprovació de les condicions tecnico-facultatives particulars per regular
l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests gestionades per la Secció de Boscos i
recursos Forestals dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a Lleida.
60/2015.- De petició d’informe al Tècnic municipal i al Secretari sobre el procediment
a seguir en les obres pendents d’executar titulades “Acabats dels cementiris de
Sanavastre i Das”.
61/2015.- De convocatòria de la present sessió plenària.
Un cop examinats, es ratifiquen per unanimitat.
9.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i per unanimitat s’aproven, els següents pagaments:
A Trebiser Cadí, s.l.l.; a Consell Comarcal de la Cerdanya, a Serralleria Martí-Plau,
S.L.; a Inology Cerdanya, S.L.; a Ramon Rovira, S.L., Assessors Dolors Mach i Orri; a
Massegur, S.A.; a Manel Ruiz Labrador; a Sebastià Alboquers i Bosch; a Aquatreat
XXI, S.L.; a Socomor, S.A.; a Instalreg, S.L.; a Benito Urban, S.L.U.; a Consorci
Administració Oberta de Catalunya; i a Esteve Bertran Rigola, per un import total de
10.334,03.-€.

10.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del Sr. Alcalde s’exposa als assistents l’oferta de compra de dos sistemes
d’alimentació ininterrompuda per als ordinadors i centraleta telefònica, considerant que
comptar amb dit aparell és necessari inclús per a situacions d’emergència civil. Per
part dels assistents es considera com a bona la proposta d’adquisició.

Per part del Sr. Alcalde també s’informa del cessament del fins ara tècnic municipal,
Maties Domenjó i Manaut, ocupant en l’actualitat en lloc seu l’arquitecte de Bellver de
Cerdanya, Xavier Porta Pous.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-idues hores i trenta-cinc minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

