A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-dues hores i cinc minuts del dia vint-i-u
de juny 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
Sr. Pere Arderiu Arraut

Excusa assistència:

Sr. Agustí Tarrats i Galan

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

Amb l’aprovació de la resta dels assistents, el Sr. Alcalde comunica als assistents que
retira de l’ordre del dia el punt 3, aprovació d’al·legacions de la llei de territoris, per
haver-se prorrogat el termini.
1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15/05/2017
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 de les actes de les sessions
anteriors de data 15 de maig, que els fou tramesa juntament amb la convocatòria de la
present sessió. Es aprovada per unanimitat.
2.-APROVACIÓ DE COMPTE GENERAL EXERCICI 2016.Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
favorable en data 26 de maig de 2017.
Atès que, havent estat exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 108 de 7 de juny de 2.017, quin període legalment previst finalitzarà
avui a les 12 de la nit, i fins al moment no s’han formulat, de moment, reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’adopten per unanimitat el
següents:
ACORDS:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2016, a condició que no hi hagi al·legacions avui fins a les 12 de la nit.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i annexos .
Tercer: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina l’

article 212 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals aprovat per RDL 2/2004.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
3.- APROVACIÓ AL·LEGACIONS A LA LLEI DE TERRITORI.Aquest punt es retirat de l’ordre del dia, per haver-se prorrogat el termini.
4.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES MÀQUINA LLEVANEUS ANUALITAT
2016/17.Es dona compte pel Sr. Alcalde President de la liquidació de despeses de l’exercici
2.016-17, confeccionada per aquest Ajuntament, i corresponent a la prestació de
servei i manteniment de la màquina llevaneus, d’acord amb el conveni signat entre
l’Ajuntament de Prats i Sansor i l’Ajuntament de Das, pel repartiment de les despeses
de neteja de neu entre ambdós Ajuntaments, d’acord amb següent detall:
Proveïdor
Restauració d'espais naturals
Iberpotash, S.A.
Didac-trans Cerdanya
Iberpotash, S.A.
Serralleria Martí- Palau
Serralleria Martí- Palau
Serralleria Martí- Palau
Serralleria Martí- Palau
Applus Iteuve Technology, S.A.
Magatzem Bosom
Francesc Mas Sariola
Allianz, S.A.

Operació

Import

Transport sal
Sal desglaç 15,760 Tn
Viatge Sal
Sal desglaç 25 Tn
Reparació cutxilla llevanues
Reparació cutxilla llevanues
Reparació pala tractor
Reparació plaques antidesgast
ITV Unimoc
Diesel Llevaneus
Hores Treure neu i guàrdies
Assegurança Unimoc
TOTAL

5.545,15

Part corresponent Das (70%)
Part corresponent Prats (30%)

3.881,60
1.663,54

Hores màquina llevanues Prats(10€)

7,5
Part corresponent Prats Total (30%)

75,00
1.738,54

Atès l’acord anterior d’aquest Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març del present, en
el que es proposa un repartiment de les despeses del camió llevaneu a raó d’un 30% a
càrrec de l’Ajuntament de Prats i Sansor i un 70% l’Ajuntament de Das.
Atesa la intenció d’adquirir a càrrec exclusivament de l’Ajuntament de Das, una pala
llevaneu nova del tipus mitja canya que resoldrà la problemàtica de funcionament i
manteniment de la que es disposa en la actualitat, quin cost previst és de 10.414,47€.
Tractat el tema

Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Proposar a l’Ajuntament de Prats i Sansor la liquidació del 30% de les
despeses expressades, per import de 1.738,54 euros.
Segon.- Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Prats i Sansor, per tal que un cop
aprovada la present liquidació, procedeixi al pagament de la mateixa a aquest
Ajuntament.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
5.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES EN SOBRE
LA GESTIÓ DE LA DEPURADORA DE SANAVASTRE A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA.Vista la proposta d’acord de Delegació de competències en matèria de sanejament
d’aigües residuals per a la gestió de la depuradora de Sanavastre a favor del Consell
Comarcal de la Cerdanya atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 69/2017.
Atès que, per part d’aquest Ajuntament s’està regularitzant la situació de l’abocament
provinent de la depuradora de Sanavastre a la conca fluvial del Segre davant de
l’organisme de conca, Condeferación Hidrográfica del Ebro de Saragossa.
Tractat el tema
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de traspàs de les competències sobre la gestió de la
depuradora de Sanavastre a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya.
Segon.- Notificar el present Acord al Consell Comarcal de la Cerdanya.
Tercer.- Donar compte al Consell Comarcal de la Cerdanya de l’estat de tramitació de
la regularització de l’abocament a la conca fluvial provinent de dita depuradora davant
la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris al efecte.
6- APROVACIÓ CALENDARI DE FESTES LOCALS, ANY 2018.Atès l’escrit de data 13 de juny del present, presentat pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que ha causat l’entrada núm. 294 al Registre
General, , en que es demana que per part del Ple de l’Ajuntament es fixin les dues
festes locals per a l’any 2.018.
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, tractat el tema
per unanimitat s’adopten els següents

ACORDS:
Primer: Fixar les dues festes locals per l’any 2.018 en els dies 10 d’agost (Sant
Llorenç) Festa Major de Das i 4 de desembre (Santa Bàrbara) Festa petita de Das.
Segon: Comunicar l’anterior acord al Serveis Territorials a Girona del Servei
d’Ocupació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
7.- AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ CURSA ATLÈTICA A LA URBANITZACIÓ DE
TARTERA EL DIA 21 D’AGOST DEL 2017. –
Vista la instancia presentada el 17 de maig del present pel Club esportiu Cerdanya,
que ha causat el núm. 248 en el Registre General d’entrades, en la que es sol·licita
autorització per a celebrar Cursa Atlètica a la Urbanització de Tartera prevista pel
proper dia 21 d’agost, al seu pas pel municipi de Das.
Tractat el tema s’adopten per unanimitat el següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar la celebració de l’esmentava prova esportiva d’acord amb el
recorregut i horari proposats per la societat sol·licitant, però condicionat a que per la
organització de la cursa, s’adoptin les mesures de seguretat adients en l’encreuament
de camins i carreteres.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’entitat interessada.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris
a l’efecte.
8.-APROVACIÓ FACTURES.S’examinen i s’aproven amb l’abstenció del Sr. Pere Arderiu i el vot favorable de la
resta d’assistents les següents factures:

Proveïdor

Factura

ANDREU CONDOMINES RIGOLA

A-132

ATELIER LIBROS JURIDICOS

2472

CANSALADERIA I QUEVIURES TINO I DANI 6
CASA LLEVET, S.L.

2017/3730

CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

TRAMESSES MAIG

CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

TRAMESSA JUNY

DEID SPORT SLU

2017071

DOLORS MACH ORRI

54

ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.

MM2298

ENGINYERIA CERDANYA, S.L.P.

97/17

FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA

F/17/E/56

FLOTATS SA

119

HARGASSNER IBÉRICA, S.L.

70800192

INGESCO

1172358

INOLOGY CERDANYA S.L.

A371738

JOSEP PUIG DOMINGO

71

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/1879

MAGATZEM BOSOM, S.L.

17411488

MAGATZEM BOSOM, S.L.

1741668

MAGATZEM BOSOM, S.L.

21/03426

PARKER NETWORK

GFMP1304

RESTAURACIO D'ESPAIS NATURALS,S.L.

065/17

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

002/675

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

001/796

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

001/286

TALLERS BERTRAN IMBERN, S.L.

002/799

TALLERS I RECANVIS BOMBARDO

1700811

Per un import total de 27.013,64 euros.
9.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:


53/2017.- Tramesa còpia informe tècnic municipal al Sr. Josep Mª Arderiu
Ricart.



54/2017.- Atorgament de llicència d’obra a la Sra. Concepció Ferrer per a la
reparació de goteres a la casa de la Ctra. Del Túnel 8.



55/2017.- Pagament de quota associativa.



56/2017.- Adquisició màquina desbrossadora.



57/2017.- Convocatòria Comissió Especial de Comptes.



58/2017.- Pròrroga llicència obra Club Esportiu Cerdanya, exp. 3/2014.



59/2017.- Autorització pagament quota arrendament Finca 119 Polígon 1 a
Rosa Font Artisó.



60/2017.- D’abstenció d’intervenció i delegació de funcions a la tinent d’alcalde,
Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana.



61/2017.- D’aprovació de retorn de pagament duplicat de la taxa de
subministrament d’aigua potable a Enric Laguarda Comas.



62/2017.- D’aprovació d’emissió de nou rebut de la taxa de subministrament
d’aigua potable a Nativitat Lluch amb tarifa de fuita.



63/2017.- De requeriment de documentació a la Sra. Teresa Basagaña
Serradell.



64/2017.- De sol·licitud d’informe a Secretaria sobre competències municipals
respecte de l’expedient de treballs per al control del julivert gegant.



65/2017.- Atorgament de llicència d’obra al Sr. Josep Romans per a enrajolar la
bodega a la casa del C. Valentí Almirall, 4.



66/2017.- De sol·licitud a Secretari que prepari de sol·licitud a l’òrgan ambiental
sobre la modificació puntual de planejament PPU2-DAS.



67/2017.- Autorització pagament cànon d’abocament dels exercicis no prescrit
a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.



68/2017.- Autorització pas de la IX Marxa popular de Masella el dissabte 1 de
juliol.



69/2017.- De sol·licitud de traspàs de competències respecte de l’EDAR de
Sanavastre al Consell Comarcal de la Cerdanya.



70/2017.- De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per l’adquisició
d’una fulla llevaneus per import de 10.414,47.-€



71/2017.- De convocatòria de ple ordinari.

Son aprovats amb l’abstenció del Sr. Pere Arderiu i els vots favorables de la resta
d’assistents.
10.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del Sr. Pere Arderiu es reitera el comentari que ja havia fet al Sr. Lluís Mas en
el senti què hi ha una sèrie de fustes de la tanca de l’església de Mosoll que caldria
substituir, per presentar mal estat o estar corcada.
Per part del Sr. Alcalde es comenta als presents sobre la conveniència de fer una
reunió informativa sobre la regularització cadastral.

També informa que el termini per a finalitzar l’obra de la pavimentació de la carretera
de Sanavastre a l’Aeròdrom serà abans de l’1 d’agost.
També s’esmenta el resultat de la reunió a l Consell Comarcal sobre la recollida dels
residus sòlids urbans, així com la problemàtica de buscar alternatives a l’abocador
comarcal a banda de la solució de portar els residus sòlids urbans a Andorra per tal de
ser incinerats.
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-idues hores i vint minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el secretari,
certifico i en dono fe.

