AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2004
A Susqueda, a 3 de desembre de 2004, a les 17 h. es reuneixen al saló de plens de
l’Ajuntament els regidors d'aquest Ajuntament, sota la presidència de l'Alcalde Sr. Joan Mercader i
amb assistència del Secretari Actal. Sr. Josep Casas i Genover, per celebrar sessió ordinària.
Els regidors assistents són:
Per la llista Junts per Susqueda-Acord Municipal:
JOAN MERCADER ARIMANY
JOAN MUNTADA I FONT
Per la llista CiU:
JESÚS JORDÀ AYMERICH
Van excusar la seva assistència els Srs. Daniel Moller i Francesc Tayant
Es va iniciar el Ple amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i es varen adoptar els
acords següents:
Acceptació de subvenció.- Atès el contingut de l'escrit de la Diputació, concedint una
subvenció a fons perdut a favor de l'Ajuntament, el Ple va acordar per unanimitat:
1.- Acceptar l'ajuda econòmica concedida
 per la Diputació de Girona en sessió del dia 23
de novembre d'enguany, per import de 15.025 destinada a l'actuació titulada “Arranjament 2n
tram del camí del Pantà”, inclosa en el programa Fons de Subvencions any 2004..
2.- Fer constar que l'Ajuntament coneix i accepta la normativa reguladora del programa i
que disposa de la suficient capacitat tècnica i administrativa per desenvolupar-lo correctament.
3.- L'Ajuntament es compromet a solucionar al seu càrrec qualsevol incidència que
sobrevingui abans o durant l'execució de les obres.
4.- Fer constar que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de
la seguretat social.
Informacions de l'Alcaldia.- L'Alcalde informa sobre els següents temes i gestions de les
darreres setmanes:
1.- S'ha rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'acord de nomenament dels
jutges de pau titular i substitut del municipi, en les persones de Albert Casas Banís i Sara Jordà
Casas, respectivament.
2.- S'ha rebut un pressupost del tècnic Sr. Joan Ayats Turrent per a la confecció del catàleg
de masies, que es deixa pendent, ja que es preveu encomanar els treballs al tècnic municipal propi.
3.- S'han aturat els treballs d'electrificació del sector de Sant Martí Sacalm degut a que la
Sra. Dolors Soler Berenguer no vol que les línies passin al costat de la seva propietat, ja que el vol
pot afectar-li i constituir una servitud.
En aquest cas, s'estudiaran solucions alternatives o bé s'iniciarà el procediment
expropiatori.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18'30 h.

