AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2006
A Susqueda, a 17 de novembre de 2006 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
Pel grup de CiU:
JESUS JORDÀ I AYMERICH
Van excusar la seva assistència: FRANCESC TAYANT MASÓ i DANIEL
MOLLER PERIA
Es va iniciar el Ple amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i es varen adoptar
els acords següents:
Expedient d’expropiació. Resolució definitiva.- L’Alcalde dona compta de la
resolució que amb data d’avui ha dictat en relació amb l’expedient d’expropiació per
dur a terme les obres de la nova xarxa d’abastament d’aigua potable del Sector de Sant
Martí Sacalm, el contingut literal de la qual és el següent:
“En data 13 de novembre de 2006 ha tingut entrada en aquest Ajuntament el
testimoni de l’acord adoptat en data 20 de setembre de 2006 per la Secció de Girona del
Jurat d’Expropiació de Catalunya en relació amb la peça separada núm.
17/34/1946/0001-06 de determinació pel preu just de l’expedient expropiatori núm. 105, que afecta la Sra. DOLORS SOLER BERENGUER en qualitat de subjecte
expropiat amb motiu del projecte d’obra ordinària titulat Projecte de xarxa de
subministrament d’aigua potable del sector de Sant Martí Sacalm.
L’acord del Jurat d’Expropiació ha fixat el preu just en els termes següents:
Expropiació de domini:
750,00 €
Premi d’afectació 5% sobre 750 €
37,50 €
TOTAL
787,50 €
Ateses les consideracions anteriors i vist l’informe favorable d’Intervenció a
l’expedient.
RESOLC:
I. ACCEPTAR el preu just fixat per l’acord del Jurat d’Expropiació de data 20 de
setembre de 2006 en els termes que es desprenen de la part expositiva d’aquesta
Resolució.
II. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I DISPOSAR el pagament de la indemnització
esmentada, per un import total de 787,50 €, en favor de la Sra. Dolors Soler Berenguer,
a càrrec de la partida prevista en el pressupost municipal vigent.
III. CONSIGNAR a la Caja General de Depósitos el pagament de la
indemnització, d’acord amb la resolució de la Fuscalia de l’Audiència Provincial de
Girona de data 3 de novembre de 2006.
IV. COMUNICAR al la Sra. Dolors Soler i Berenguer que el dia 24 de novembre
de 2006 a les 16 hores, l’Ajuntament procedirà a l’ocupació dels béns i/o drets
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expropiats dels quals és titular. L’ocupació es practicarà en la finca 3 de l’expedient,
identificada com la parcel.la 32 del polígon 1 del cadastre de rústica i la Sra. Dolors
Soler Berenguer (expropiat) podrà assistir a l’acte. En arribar la data assenyalada per a
l’ocupació, l’expropiat haurà d’haver deixat lliures i expedits els béns i drets expropiats.
V. FER PÚBLICA amb la deguda antelació la data i hora dels actes de d’ocupació
a través del del tauler d’edictes de la casa consistorial i notificació a l’interessada”.
Aprovació conveni amb la Diputació. Acceptació de subvenció.- S’exposa el
contingut de l’acord adoptat per la Diputació de Girona el dia 7 de novembre de 2006,
aprovant el text del conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Susqueda per al
finançament de les obres de reforma de l’Ajuntament (local social), amb un pressupost
de 77.857,30 €, així com les condicions que hi consten.
Trobant-lo correcte, el Ple va acordar per unanimitat:
1.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per la Diputació per finançar l’obra
descrita, mitjançant conveni, amb un import de 19.500 € atribuït a l’exercici de 2006 i
un altre de 19.500 € per a l’anualitat de 2007.
2.- Aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Girona, que
regula la concessió de l’ajuda.
3.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat.
4.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
5.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció
o ingrés afectat per l’activitat de què es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació
sobrepassi el seu cost total.
6.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
7.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament a l’activitat o obra referides la
subvenció atorgada.
Aprovació de despeses.- A continuació el Ple va acordar per unanimitat ratificar
el decret de l’Alcaldia, de 17 novembre 2006, aprovant la factura per import de
19.783,80 euros, corresponent a la instal.lació de la xarxa d’Internet inalàmbrica en el
municipi.
Acte seguit, el Ple també va acordar l’aprovació del pressupost presentat per
l’empresa Comercial Garestany s.a.l. en concepte d’adquisició de mobiliari per a les
noves oficines municipals, per import de 3588,32 + 1926,96 euros més IVA.
Accés restringit a la cova de l’Om.- De cara a la senyalització de l’itinerari i
accessos a la cova de l’Om, l’Alcalde proposa comunicar al Departament de Medi
Ambient i Habitatge la col.locació d’un cartell anunciant que l’accés està restringit per
tal de protegir els rat-penats (excepte entre el 15 de març i l’1 de desembre), i que caldrà
l’autorització del propietari del camí particular que cal utilitzar, així com la de
l’Ajuntament. El Ple es mostra favorable a la proposta i l’aprova per unanimitat.
No havent-hi cap altre punt a l’ordre del dia, es va cloure la sessió a les18’15 h.

