A la Casa Consistorial de Das, essent les vint-i-dues hores i deu minuts del dia vint-isis d’abril del dos mil setze, 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

No assisteixen:

Sr. Agustí Tarrats i Galan
Sr. Per Arderiu Arraut

Secretari:

Sr. Joan B. Parera i Suriñach

1.- APROVACIO DE LA CARTA INFORMATIVA DEL PDUA DE L’AERÒDROM DE
LA CERDANYA
S’aprova per unanimitat dels assistents la següent carta informativa sobre la evolució i
la situació actual del PDUA – Aeròdrom de La Cerdanya, que s’enviarà als veïns:
Han estat públiques les informacions generades pel Pla Director Urbanístic
Aeroportuari de l’aeròdrom de la Cerdanya (en endavant PDUA), sigui entre els
residents habitual de la Cerdanya, sigui entre els que tenen una segona residència a
la comarca.
Des que vàrem prendre possessió el mes de juny de l’any passat, l’equip de govern,
hem tingut la transparència i la objectivitat en la defensa dels interessos generals com
a principi inspirador de la nostra gestió al capdavant de l’Ajuntament de Das.
Precisament per dit motiu, i a la vista de les moltes i variades informacions que sobre
el PDUA han sorgit en molts mitjans de comunicació, hem pres la determinació
d’informar al respecte.
En primer lloc, dir que l’actual equip de govern va prendre possessió el dia 13/6/2015,
sense tenir coneixement de la tramitació dels treballs previs a l’aprovació inicial del
PDUA de l’aeròdrom de la Cerdanya, ja que a la primera reunió que va haver-hi i va
assistir el Sr. Pere Arderiu, com alcalde en aquelles dates, i no es va informar a la
oposició.
La primera notícia que vàrem tenir de la tramitació del PDUA va ser una notificació de
la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
del 1/7/2015, per la que
s’aprovava inicialment el PDUA de l’aeròdrom de la Cerdanya i s’obria un termini
d’exposició al públic de 45 dies, que van ser comptadors a partir de la seva publicació
en el DOGC de 10/7/2015.
Com ja sabeu, arrel d’aquesta exposició al públic del PDUA aquest Ajuntament va
convocar un Ple extraordinari el dia 7/10/2015, que va tenir la finalitat d’exposar el
contingut de les previsions de creixement i usos del projecte de PDUA, comentant les
al·legacions que havia preparat l’equip de govern.
Les al·legacions que recollien totes les sensibilitats exposades en el decurs de
l’esmentat ple extraordinari i de la reunió amb els veïns, van ser presentades el dia
8/10/2015 .

El següent pas portat a terme pels redactors del PDUA, convocar als tècnics
municipals i la Subdirecció General de Ports i Transports, on no va ser possible
concretar quines previsions d’usos i edificabilitat del recinte de l’aeròdrom.
Tanmateix, a dites reunions es va obtenir el compromís de que, prèviament a sotmetre
el document del PDUA a l’emissió de l’informe de la Comissió de Política territorial i
d’Urbanisme, previ a la seva provació definitiva, hi hauria una altra ronda de
converses amb els Ajuntaments afectats a fi d’acabar de consensuar el contingut, usos
i determinacions del PDUA.
Finalment, el dia 1/4/2016, per trucada telefònica la Sra. Rosa Busquets, Subdirectora
General de Ports i Transports, ens comunica als dos alcaldes de Fontanals i Das que
el dia 5/4/2016 entraria a la Comissió d’Urbanisme el PDUA, vist la nostra sorpresa i
total disconformitat ens diu que ens enviarà a la tarda el nou PDUA i que resta a la
nostra disposició per aclarir dubtes del nou PDUA.
Des de Das se li va comunicar que com que no havien complert amb els temps i no
teníem marge per revisar la documentació, es demanava que es retirés de la Comissió
del dia 5/4/2016.
Per decisió dels dos ajuntaments dissabte s’envia burofax fent expressa petició de
retirar el PDUA de la Comissió, tal i com s’havia demanat per telèfon.
El dia 3/4/2016, mitjançant missatge per WhatsApp, els alcaldes de Fontanals de
Cerdanya i Das som convocats a una reunió a l’aeròdrom prevista per al dia 4/4/2016,
reunió on no tenim previst assistir però dilluns al matí per la insistència del president
del Consell Comarcal, anem a la reunió per tornar a demanar que es retiri de la
Comissió.
Davant de la situació de la imminència de l’emissió d’un informe favorable al contingut
del PDUA per part de la Comissió d’Urbanisme, darrer tràmit administratiu previ a
l’aprovació definitiva de dit planejament urbanístic, es va optar per recórrer a la
Sindicatura de Greuges de Catalunya, qui va fer les gestions que van fer possible la
retirada de l’ordre del dia del PDUA de l’aeròdrom de la Cerdanya de la sessió de la
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme, doncs els ajuntaments afectats no
havíem tingut temps de revisar amb els tècnics la informació rebuda, ni de comunicarho als veïns, ni s’havien complert els terminis pactats.
Aquesta és la seqüència de fets que hi va haver immediatament abans d’aparèixer de
forma sobtada i recurrent la controvèrsia relacionada amb el PDUA de l’aeròdrom de
la Cerdanya als mitjans de comunicació.
Properament convocarem una reunió informativa.
Atentament,
L’equip de govern.
2.- APROVACIÓ FACTURES
S’examinen i s’aproven els pagaments per unanimitat dels assistents de les següents
factures:

Proveïdor
ALBERT PUJADAS ALEX
ALBERT PUJADAS ALEX
AMI
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I C.
AVITUALLS DE SERVEIS I DISTRIBUCIÓ
BLINKER ESPAÑA, S.A.U.
CILMA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, SCP
CONSTRUCCIONS NANDO I FILLS, SCP
CONTROL GROUP, S.A.
CONTROL GROUP, S.A.
CONTROL GROUP, S.A.
DOLORS MACH ORRI
DOLORS MACH ORRI
ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.
ELIAS DECORACIÓ BCN S.L.
FERRETERIA FRANUR,A.L.
FUNDICIO DUCTIL BENITO,S.L.
GESTIÓ NATURAL
IMPREMTA MAIDEU, S.L.
INOLOGY CERDANYA S.L.
INOLOGY CERDANYA S.L.
INOLOGY CERDANYA S.L.
INOLOGY CERDANYA S.L.
INSTELECGAR, S.L.
JARDINERIA GERMANS CHIA, S.L.
CORREOS Y TELEGRÁFOS, S.A.
LLUIS MAS SARIOLA
LOCALRET
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MAGATZEM BOSOM, S.L.
MASSEGUR,S.A.
MASSEGUR,S.A.
PERE ARDERIU ARRAUT
PH SYSTEMS
PIRINENCA SERVEI ELECTRIC
PROSEÑALS.L.
R.BOMBARDO 2009, S.L.
RAMON ROVIRA S.L.
SALTEGAT 2006, S.L.
SEBASTIÁ ALBOQUERS BOSCH
SERRALLERIA MARTÍ PALAU
TALLERS BERTRAN
TALLERS BERTRAN
TALLERS I RECANVIS BOMBARDO
TALLERS I RECANVIS BOMBARDO
TALLERS I RECANVIS BOMBARDO
TALLERS I RECANVIS BOMBARDO
TRANS CERDANYA
XAVIER RIGOLA CANAL

Concepte

Import a
ingresar

ARXIU MUNICIPAL
ARXIU MUNICIPAL
QUOTA 2016
QUOTA 2016
BOSSETS SUCRE + CULLERA
GUANTS
QUOTA ASSOCIAT 2016
ESCOMBRERIES FEBRER
ESCOMBRERIES MARÇ
INSTAL·LACIÓ BIGUES FERRO ALTELL I SALA LECTURA
NEU TEMPORADA 2016
ARXIU DEFINITIU, GUIES PENJANTS I CARPETES
ARMARI SERVIDOR
MOSTRADOR
EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CREDIT
ESTAT LIQUIDACIÓ 2015
VERNIS BANCS
VERNÍS ESMALT I BROCHA
CAFETERA NESPRESSO
PAPERERES CIRCULARS
ACTIVITAT EDUCACIÓ AMBIENTAL 14/04 I CAIXES NIUS
CARPETES EXPEDIENT AJ. DAS
MANTENIMENT INFORMÀTIC MARÇ
QUOTA FOTOCOPIADORA MARÇ
SOBRES GRANS I PETITS, QUOTA FEBRER, LECTURES NOV-FEB
QUOTA MANTENIMENT FEBRER
INSTAL·LACIÓ NOVA XARXA INTERNET
BOMBA CLOR DIPOSIT SANAVASTRE
TRAMESA CORREUS
TIQUETS VARIS COMPRES PILES
QUOTA 2016
CARBURANT
BENZINA MARÇ
BENZINA ABRIL
BOLIS I ROTLES CEL·LO
TASSES CAFE I BOSSES ECOMBRARIA
ESTELLA
MANTENIMENT GESTIÓ COMPTABLE
MATERIAL ELECTRIC
CARTELLS RECOLLIDES GOSSOS
MOTOSERRA
AIGUA D'ANDORRA
DINAR ROSA VILLELA I SECRETÀRIA
ESMORZAR DIJOUS GRAS I DINAR ELECCIONS AGRÀRIES
SOLDAR PEU DE FAROLA
MAQUINÀRIA DIVERSA
MATERIAL DIVERS
OLI ECHO
REPARAR DESBROSSADORA
GRANOTA ANTITALL
LLIMA MOTOSERRA
BUS TRANSPORTS ESCOLA BAC CERDANYA ACTIVITAT OCELLS 14-4
ELIMINACIÓ BOSSES PROCESSIONÀRIA
IMPORT TOTAL

21.819,59

3.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde comenta als assistents, que, amb motiu del 125è aniversari de la
edificació de la Casa del Comú i coincidint amb la setmana de les festa major de Sant
Llorenç, es faran tota una sèrie d’actes per a commemorar dit esdeveniment, els quals
resten pendents d’acabar de definir.
El Sr. Alcalde informa que ha contractat a la societat professional NOVACELONA una
auditoria dels comptes per tal de conèixer la situació econòmica-financera de
l’Ajuntament.

I, no havent cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-idues hores i quinze minuts, i signen la present tots els assistents, del que jo, el
secretari, certifico i en dono fe.

