A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts del dia
tres de març 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 16/12/2015
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 setze de desembre 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, i el vot en
contra del Sr. Agustí Tarrats Galan del Sr. Pere Arderiu Arraut, ambdós manifesten a
que a l’acta a l’apartat de precs i preguntes no es reflexa la pregunta que es fa en
relació a la dedicació de l’administrativa Carme Balart a la feina d’arxiu. També en
aquest apartat el Sr. Agustí Tarrats vol mostrar que ell en el ple va demanar fins a quin
punt era legal haver contractat per a la brigada municipal al Sr. Francesc Mas Sariola,
germà d’un regidor, al que, segons manifesta el Sr. Tarrats el Sr. Alcalde li va
contestar que si no ho consideraven legal ho acreditessin. Afegeix el Sr. Pere Arderiu
que si a l’acta s’hi inclouen aquestes observacions no tindran cap inconvenient en
aprovar-la més endavant.
2.-APROVACIÓ INICIAL PADRO IVTM 2016 I CONSUMS D’AIGUA 2015.A continuació es dona compte del Padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
confeccionat per la recaptació del present exercici 2.016, per un valor total de
10.563,35-€. També es dona compta del Padró del cànon de l’aigua del present
exercici 2.016, referent al consum del 2.015, per un valor total de 69.044,00-€.
Examinat els mateixos per unanimitat s’adopta els següents:
ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment el Padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
confeccionat per la recaptació del present exercici 2016 que ascendeix a la quantitat
de 10.563,35.-€ i el Padró del cànon de l’aigua del present exercici 2.016, referent al
consum del 2.015, per un valor total de 69.044,00-€. i sotmetre’ls a informació pública
pel termini de quinze dies, amb anunci al BOP de Girona i en el tauler d’edictes de la
Corporació, fent constar que si durant el mateix no es presenta cap reclamació
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Segon: Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris
al efecte.

3.-APROVACIÓ PLA ANUAL APROFITAMENTS FORESTALS ANY 2016
Es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’acta de la reunió de la comissió mixta de
seguiment del conveni de gestió forestal de la Comarca de La Cerdanya (Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural – Direcció General de
Forests), en endavant DAAM, així com la proposta d’aprofitaments forestals 2016 a la
forest propietat de l’Ajuntament de Das als efectes de la seva aprovació per part del
ple municipal.
Tractat el tema s’aproven per unanimitat els següents acords:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta d’aprofitament forestal en subhasta en peu a risc i
ventura de la zona del sector del Bac Gran, per una superfície de 8,60 ha i un volum
de 550 m3 a un preu de 15,50€/m3 i uns ingressos previstos de 8.525,00.-€.
Segon.- Aprovar la proposta d’aprofitament forestal en subhasta de fusta classificada
entregada a indústria de la zona del sector del Serrat de la Creuta, per una superfície
de 16,62 ha i un volum de 600T.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
4.- APROVACIÓ DESTÍ SUBVENCIÓ FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I
CULTURAL 2016 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.Es dona compte pel Sr. Alcalde de l’escrit tramès per la Diputació de Girona mitjançant
el qual se’ns comunica que ens correspon una subvenció anual en el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural de fins a 28.043,00.-€, dels quals s’haurà de destinar
un 15 % a les despeses culturals establertes a les bases.
Tractat el tema, s’adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Destinar la part de la subvenció concedida per obres d’inversió d’import
17.982,76.-€ que es el 64% del total atorgat a l’obra titulada “Construcció d’una planta
per arxiu municipal”.
Segon.- Destinar el 21% restant, de la subvenció concedida, que es correspon a
5.853,79-€, a la prestació de serveis obligatoris de despeses corrents, concretament a
la despesa d’enllumenat dels carrers del municipi.
Tercer.- Destinar el 15% restant que es correspon a la quantitat de 4.4.206,45.-€, a
despeses culturals, d’acord amb les condicions de les bases de la convocatòria.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris al
efecte.
5.- INSTANCIA PRESENTADA AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA- RIPOLLES PEL Sr. XAVIER SOY i ROS,
RECLAMANT EL
PAGAMENT D’INTERESSOS DE DEMORA EN RELACIO A LA DEVOLUCIÓ
D’INGRESOS INDEGUTS EN CONCEPTE d’IBI A LA SOCIETAT MERCANTIL
“PUIG SEQUER, S.A.”

Es dóna compte pel Sr. Alcalde del correu electrònic presentat a aquest Ajuntament
pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès adjuntant la instància
presentada per certificat postal el 15-01-2015 per l’advocat, Xavier Soy i Ros, en
representació de la societat mercantil
Puig Sequer, S.A.,
en el que, desprès
d’exposar els antecedents relacionats amb una revisió cadastral promoguda per dita
societat, una revisió a la baixa dels valors cadastrals de la parcel.la amb referència
cadastral 5812107DG0951S0001XY i fer una liquidació dels interessos calculats en
concepte de demora des que es va fer el pagament, acaba sol.licitant el pagament de
dits interessos i per import de 5.622,41€.
En aquest punt de l’exposició dels antecedents, és concedida la paraula al Secretari
qui exposa als presents que inicialment la resolució del problema corresponia al
Consorci de Recaptació, des d’on s’havia comentat l’escassa possibilitat de que una
oposició i posterior recurs en via judicial del tema acabés favorablement per als
interessos de l’Ajuntament. En l’anterior sentit, l’únic argument que es podria esgrimir
és atribuir l’existència de l’ingrés indegut a una altra administració, de tal manera que
tan sols es podria reclamar a aquest Ajuntament pel concepte de l’interès legal (en
quin cas la quantitat a satisfer seria la de 4.498€), deixant oberta la via a que es
reclami la diferència entre l’interès legal i el de demora a l’administració responsable
de la gestió dels cadastre en concepte de responsabilitat patrimonial.
En aquest estat de coses, per part del Secretari es va intentar tancar el tema per la via
pactada amb l’advocat de la societat mercantil Puig Sequer, S.A., havent arribat al
compromís de que, amb el pagament de 4.000€ dels 5.622,41€ reclamats, es desistiria
per part de dita societat de la reclamació.
Atès que amb l’acord en els termes exposats s’evita un plet que tindria moltes
possibilitats de ser desfavorable a aquest Ajuntament, tota vegada que també suposa
un estalvi en concepte d’interessos moratoris per unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Pagar d’un sol cop a la societat mercantil Puig Sequer, S.A. la quantitat de
4.000€ per tots els conceptes d’interessos moratoris que pugui haver de fer front
aquet Ajuntament amb motiu de la revisió dels valors cadastrals de la parcel.la amb
referència cadastral
5812107DG0951S0001XY i els conseqüents interessos
moratoris.
Segon.- Condicionar l’anterior pagament a la renúncia a cap més reclamació per dits
conceptes per part de la societat mercantil Puig Sequer, S.L.
Tercer.- Notificar l’anterior acord al Sr. Norbert Querol i Pérez a l’esmentada
associació.
Quart. .- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.
6.-REVISIÓ DEL PADRÓ DEL CONSUM DE L’AIGUA DEL SR. PERE IRLA FORGA
I LA SRA. Mª ANTÒNIA ARRAUT JUNOY
Es dona compte pel Sr. Alcalde President que el padró de l’aigua del 2016 referent al
consum 2015 hi ha dues lectures corresponents a dos comptadors, un amb el núm.
041001651, el titular del qual és el Sr. Pere Irla Forga, i l’altre amb el núm. K890994, el
titular del qual és la Sra. Mª Antònia Arraut Junoy, que han presentat uns consums
molt elevats, i per tant no s’han incorporat al padró del 2016 per qüestions del cànon
de l’aigua. En ambdós casos s’han presentat factures de reparació de fuita d’aigua.
S’aprova per unanimitat que es compensarà en períodes futurs.

7.-APROVACIÓ DONACIÓ A LA FUNDACIÓ DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Es dona compte pel Sr. Alcalde President de l’escrit presentat per la fundació de
l’esclerosi múltiple en el qual es sol·licita una donació de 100.-€ per a la lluita contra
l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials
S’aprova per unanimitat atorgar donació de 100.-€ a la fundació de l’esclerosi múltiple.
8.-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
Concepte
BARTOMEU RIBOT BONET
A/1891
Jardineria Germans Chia
A/151994
Tallers Bertran Imbern
002/33
Elies Decoració BCN
Fres. MM16/207 MM16/463 MM/16/733
Tècnis en seguretat i foc
1506079
Pirinenca Servei Electric
Fres. 1502596, 1502479, 160082,1600212
Flotats
16
Correus
Correus
Blinker
16NA/004495
Made in Cuina, SCP
Fres. 41 i 43
Ramon Rovira, S.L.
Fres 6122 i 358
Manuel Ruiz Labrador
Assegurança Casa del comú
Tecniverd, S.A.
125/15
Magatzem Bossom
Fres 1541003771, 1541003940, 164100041, 154200042
Magatzem Bossom
Fres 21/07565 i 21/000039
Inology Cerdanya
Fres A/360005 A360238 A360237
Mª Teresa Cañadas Nuñez
15/16
Dolors Mach Orri
Fres 161 i 11
Regió 7
S0000950
Ferreteria Franur S.L.
201600051
Arderiu Arraut, SCP
115-15
Agència Coll d'Alp
16/92
Sebastià Alboquers Bosch
1
Massegur, S.A.
Fres. 2403, 38191, 4
Consorci AOC
4010
Domenjó arquitectes
Fres 125, 126, 127
Jardineria Jordi Rossell
69
Consell Comarcal de la Cerdanya Abocador Consell Comarcal
Fontferri Jardins
500253
Josep Puig Domingo
Fres 216 i 22
Fundació Tallers de la cerdanya Fres 15/152 i 11
Getrans-Gréixer
150323
Albert Pujadas Alex
20151220
Servipa Cerdanya, S.L.
A20160108
Per import total de 38.407,42.-€

9.- DECRETS D’ALCALDIA.
A continuació es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:



102/2015.- Sol·licitud informe del secretari sobre l’existència d’indicis i
l’abast dels fets imputats de les actuacions de la Sra. Carme Balart.



103/2015.- De tramitació de còpia de l’informe del tècnic municipal al Sr.
Pere Alier Trescents.



104/2015.- Sol·licitud informe del secretari sobre legislació i procediment per
a la modificació del pressupost.



105/2015.- Sol·licitud informe del secretari sobre la possible tipificació en
l’àmbit disciplinari de les conductes informades.



106/2015.- Adjudicació “Obres de millora de l’EDAR de Sanavastre” a la
societat mercantil Flotats, S.A.



01/2016.- Atorgament llicència d’obra a la societat mercantil Finques Isern,
S.L. per a reforma interior al C/Valentí Almirall, 14, 2ona i 3ra planta
d’aquesta localitat.



02/2016.- De tramitació de còpia de l’informe del tècnic municipal al Sr.
Carles Clot Prat.



03/2016.- De liquidació de Pressupost 2015.



04/2016.- Sol·licitud al serveis administratius per a què determinin els
titulars de màquines excavadores mixtes i sol·licitin el preu/hora per a la
prestació de serveis.



05/2016.- Adjudicació “Reparació de l’ala de ponent de la coberta de la casa
del comú de Das” a Josep Forga i Palau.



06/2016.- Sol·licitud al serveis administratius per a què determinin els
residents de les zones afectades per la volta ciclista a Catalunya i posterior
tramitació de carta informativa.



07/2016.- Atorgament llicència de primera ocupació a la societat mercantil
Moixernó, al habitatge situat al C/Nord, 6, casa 15 d’aquesta localitat.



08/2016.- Aprovació liquidació plusvàlua a la societat mercantil Moixernó,
S.L.



09/2016.- Aprovació liquidació plusvàlua a Juan Pedro Raurell Vives.



10/2016.- Sol·licitud a l’Oficina Comarcal d’Agricultura de la Cerdanya dels
titulars de permisos de caça en vigor.



11/2016.- Sol·licitud al tècnic municipal d’emissió d’informe sobre la possible
instal·lació d’una planta de compostatge per part del Sr. Pere Arderiu Arraut.



12/2016.- De tramitació de còpia de l’informe del tècnic municipal a la Sra.
Mª Teresa Bertran i Bertran.



13/2016.- Aprovació liquidació plusvàlua a Lluis Arderiu Ricart.



14/2016.- Incoació d’expedient disciplinari a la Sra. Carme Balart.



15/2016.- De convocatòria d’aquest pel.

Son aprovats amb els vots a favor dels Srs. Enric Laguarda Pons, Lluis Mas Sariola i la
Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana, i el vot en contra del Sr. Agustí Tarrats Galan del
Sr. Pere Arderiu Arraut quan als decrets 102/2015 i 14/2016.
Per part dels regidors de convergència, es manifesta no estar d’acord amb els fets que
s’imputen a la treballadora expedientada segons decret 14/2016, sol·licitant tenir accés
a l’expedient sancionador. Per part del Sr. Alcalde s’informa que l’expedient encara
està tramitant-se i que en el moment de las seva resolució ja s’hi tindrà accés,
demanant als presents la màxima reserva per no perjudicar de forma innecessària la
honorabilitat de la treballadora expedientada.
10.- PRECS I PREGUNTES.
No se´n formulen
I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-iuna hores cinquanta-cinc minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

