AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE JUNY DE 2005
A Susqueda, a 3 de juny de 2005 a les 17 h. es reuneixen a la sala de plens 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
FRANCESC TAYANT MASÓ
Per la llista CiU:
JESÚS JORDÀ AYMERICH
Van excusar la seva assistència el Sr. Daniel Moller.
Es va iniciar el Ple amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i es varen adoptar els
acords següents:
Gestió del servei de subministrament d'aigua.- L'Alcalde informa que durant el tràmit
d'admissió d'ofertes per contractar la gestió del servei d'abastament d'aigua a domicilis i locals
particulars, tan sols s'ha presentat l'oferta de l'empresa PRODAISA, Proveïment d'Aigua S.A. la
qual es farà càrrec de la gestió, lectura de comptadors, emissió i cobrament de rebuts i liquidació de
taxes, cànom i impostos corresponents, pel preu de 1.720 € anuals (més IVA). El manteniment de la
xarxa i instal.lacions serà a càrrec dels serveis propis de l'Ajuntament, com fins ara.
El Ple troba correcta i ajustada l'oferta, tant en els aspectes econòmics com de gestió i
funcionament del servei, i acorda per unanimitat adjudicar la citada gestió a l'empresa PRODAISA
per un termini de cinc anys. El preu serà revisat anualment en funció de l'IPC o d'altres millores o
modificacions que es puguin produir en el servei. Transcorregut el termini de la concessió, el
contracte podrà ser prorrogat de mutu acord.
Reparacions a la carretera de Sant Martí Sacalm.- Degut al mal estat en què es troben
alguns trams i punts de la carretera d'Amer a Sant Martí Sacalm, s'ha sol.licitat a l'empresa
Construccions Fusté S.A. un estudi del cost de les reparacions. Segons el pressupost presentat, i atès
que es tracta de reparacions puntuals difícils de mesurar globalment, el cost de l'actuació serà de
25,24 €/m2, que inclou el sanejament del subsòl, compactació i asfaltat. Atès que l'obra afecta
aproximadament una superficie d'entorn els 800 m2, el cost total es preveu que serà de 20.192 €.
El Ple considera correcte i ajustat aquest cost i acorda per unanimitat encarregar els treballs
a l'empresa Construccions Fusté S.A. Pel preu indicat.
Sol.licitud de subvenció.- En relació amb el punt anterior, l'Alcaldia proposa sol.licitar
una subvenció a fons perdut a la Diputació de Girona destinada a finançar part de l'obra. En aquest
sentit, una vegada debatuda la proposta, el Ple acorda per unanimitat:
1.- Aprovar el pressupost d'arranjament de la carretera d'Amer a Sant Martí Sacalm, amb
un cost estimat en 20.192 € (23.422,72 (IVA inclós).
2.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció a fons perdut, per import de 15.025 €
amb càrrec al programa Fons de Subvencoions 2005, fent constar que l'Ajuntament coneix, accepta i
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es compromet a observar la normativa que regeix el programa de subvencions.
Sol.licitud de millora de línies elèctriques.- Darrerament la companyia elèctrica FECSA
ENDESA està fent treballs de millora d'algunes línies de baixa tensió per al subministrament a
habitatges o locals particulars. Atès que de moment no s'actúa a totes les existents en el municipi i
encara n'hi ha un bon nombre que presenten un mal estat de conservació, el Ple acorda per
unanimitat sol.licitar a la companyia elèctrica que estengui els treballs a totes les línies, substituïnt
les antigues per noves línies amb cable trenat i protegit.
Per altra banda, dins la mateixa actuació, caldria substituir un nombre important de pals de
fusta, ja que també es troben en mal estat i en perill de caure.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18'45 h.

