A la Casa Consistorial de Das, essent les vint hores i trenta-cinc minuts del dia setze
de desembre 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
Sr. Per Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25/11/2015
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-cinc de novembre de dos mil quinze, que els fou tramesa juntament amb
la convocatòria de la present sessió. Es aprovada amb els vots a favor dels Srs. Enric
Laguarda Pons, Lluis Mas Sariola i la Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana, l’abstenció
del Sr. Agustí Tarrats Galan i el vot en contra del Sr. Pere Arderiu Arraut.
2.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICPAL SOBRE LA CREACIÓ DE
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Vist l'informe de Secretaria, i per unanimitat dels assistents s’adopten els acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment la creació dels fitxers de dades de caràcter personal.
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.
3.- ESTAT DE COMPLIMENT, EN EL SEU CAS, DEL CONTRACTE D’ACTUACIÓ
MUSICAL AMB L’ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DE LA MÚSICA CLÀSSICA
Per part del Sr. Alcalde es demana al Sr. Pere Arderiu, com a alcalde del moment de
l’actuació, quines eren les condicions del contracte de l’actuació.
Per part del Sr. Pere Arderiu es comenta que el contracte amb l’Associació pel Foment
de la Música Clàssica era de 1.200 euros per a l’actuació del 15 d’agost a l’ermita de
Mosoll. Un cop detallada la gestió de les entrades que es cobraren als assistents a la
funció s’acorda pagar la factura reclamada.

S’aprova per unanimitat el pagament de la factura a l’Associació per al Foment de la
Música Clàssica referent al concert de l’Ermita de Mosoll del 15 d’agost per import de
1.200 euros.
4.- APROVACIÓ FACTURES
S’examinen i s’aproven els pagaments amb els vots a favor dels Srs. Enric Laguarda i
Lluis Mas i de la Sra. Mª Teresa García i les abstencions dels Srs. Pere Arderiu i
Agustí Tarrats de les següents factures:
Proveïdor

Data Factura

Concepte

Manuel Ruiz Labrador

01/12/2015 Assegurança

Masegur, S.A.

30/11/2015 FFMP2183

Bertran Imbern CB

30/11/2015 002/2015001485

Magatzem Guerrero

30/11/2015

Inology Cerdanya, S.L.

30/11/2015 A353581

Inology Cerdanya, S.L.

30/11/2015 A353582

Inology Cerdanya, S.L.

11/12/2015 A353899

Inology Cerdanya, S.L.

30/11/2015 A353580

Fon elèctric

30/11/2015

Generali Seguros (Agència Coll)

01/11/2015 44-1-340000134

Bartomeu Bonet Ribot

04/12/2015

Serralleria Marti Palau

30/11/2015 15-495

Arderiu Arraut, SCP

30/11/2015 99-15

Tallers i recanvis Bombardó

30/11/2015 01/1501825

Dolors Mach i Orri

30/11/2015

Magatzem Bossom S.L.

30/11/2015 21/007171

Correus

Import a
ingresar

1145

506107880

3385

147

Correus

Trans Cerdanys, S.L.

30/11/2015 CER2015A11-0052

Iberpotash

20/11/2015

90049845

Magatzem Bossom S.L.

30/11/2015

1541003601

TOTAL

5.425,70

5.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
100/2015.- D’autorització de contractació com a auxiliar administratiu al Sr. Jaume Pol
Pont.
101/2015.-De convocatòria de la present sessió plenària.
Voten en contra de l’aprovació del Decret 100/2015 els Srs. Pere Arderiu i Agustí
Tarrats, la resta de decrets es ratifiquen per unanimitat.

6.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del Sr. Pere Arderiu es demana al Sr. Alcalde les motivacions d’haver
contractat a l’administratiu Jaume Pol Pont i al peó Francesc Mas Sariola. Per part del
Sr. Alcalde es respon que els contractes obeeixen a raons de caire temporal.

També es demana el motiu de la contractació del Sr. Albert Pujadas, responent que el
contracte és per obra determinada, en aquest cas l’arxiu municipal.
Per part del Sr. Agustí Tarrats es comenta que el Sr. Frances Mas Sariola és germà
d’un regidor, havent-hi possibles problemes de legalitat per aquest motiu, quan en
anteriors ocasions a ell mateix se li havia dit que no podia treballar per a l’Ajuntament
quan era regidor.
Per part del Sr. Pere Arderiu es demana quin és el veritable origen o causa de la
revisió cadastral que ha afectat a un gran nombre de naus agrícoles. També es
comenta l’origen de la revisió cadastral generalitzada, en aquest moment el Sr. Alcalde
posa de manifest al presents un expedient d’actualització de valors cadastrals que va
ser promogut per carta per aquest Ajuntament amb una carta de data de 26 de febrer
de 2013, que es llegida en veu alta als assistents.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Arderiu si tenia coneixement de l’existència de les
revisions cadastrals, responent que no en tenia coneixement.
Per part del Sr. Agustí Tarrats es demana quins motius s’ha acceptat l’acabat de l’obra
de la reparació del camí de la depuradora de Das, que ha estat feta sense retirar
arbres caiguts ni respectat les cases existents ni els murs de delimitació dels camps.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-iuna hores, i signen la present tots els assistents, del que jo, el secretari, certifico i en
dono fe.

