Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

PLE ORDINARI
14 de desembre de 2007
A les 2/4 de 6 de la tarda del dia 14 de desembre de 2007, es constitueix en
sessió ordinària el ple de l’Ajuntament de Susqueda, a la Sala d’actes de la
Casa de la Vila a sant Martí Sacalm, prèviament convocats per avui a 2/4 de 6
de la tarda i presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda –
Acord Municipal
els regidors següents:
Sra. Eva Viñoles i Marín
Sr. Francesc Tayant i Masó
Sr. Josep Lluís Herranz i Martinez

JPS-AM
JPS-AM
JPS-AM

Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Oriol Ortín i Castellsagué del Grup
municipal de la Federació de CiU.
Assistits per mi, el Secretari- Interventor: Isidre Llucià i Sabarich
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a un 2/4 de sis del vespre,
una vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es
procedeix a tractar els següents assumptes:
Ordre del dia de la sessió
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta anterior
Adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya
Conveni amb la xarxa XALOC
Informes de l’alcaldia
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
El Sr. Alcalde demana als presents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer a
les actes de les sessió anterior de data 14 de setembre de 2007.
No havent-hi cap objecció s’aprova per ASSENTIMENT

2.-, ADHESIÓ COM A MEMBRE DE PLE DRET, FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
DE CATALUNYA
La Federació de Municipis de Catalunya és l’ens que promociona i defensa els
interessos municipals davant les diferents instàncies com la Generalitat, el
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govern de l’Estat, etc. La Federació de Municipis de Catalunya trasllada als
organismes corresponents les seves propostes i reivindicacions en relació amb
temes de competència estatal. També es fan arribar esmenes als grups
parlamentaris del Congrés per tal que siguin considerades. Aquest Consistori
considera necessari i avantatjós ser-ne membre adherit.
El cost de l’adhesió és de 0,1974994 e per habitant/any, per la qual cosa,
atenent que en aquest municipi hi ha un cens de 127 habitants el cost anual serà
de 25,08 €/any.
Considerant el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adhesió a la
Federació de Municipis de Catalunya amb l’objecte de poder gaudir d’aquests
diversos serveis que ofereix als municipis adherits, d’acord amb el següent acord
Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l'adhesió com a
membre de ple dret, de l'Ajuntament de Susqueda, a tots els efectes legals que
en siguin d'aplicació.
Segon.- Aprovar l'abonament d'una quota anual, fixada en 25,08 €, com a
contribució a la Federació per al seu finançament.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde-president per a signar tots
documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord.

aquells

Quart.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als
efectes que siguin d'aplicació.
No havent-hi cap objecció s’aprova per ASSENTIMENT

3.- ACORD DEL PLE MUNICIPAL D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA
XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT COMPTABLE – MODALITAT ASP
Les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel Ministeri
d’Economia i Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable que han
de dur a terme els ajuntaments.
Amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per
realitzar aquesta tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona
ha aprovat un pla d’assistència comptable que recull els serveis a prestar en
aquest àmbit, a l’empara de les funcions d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’Ajuntament de Susqueda està interessat en utilitzar els serveis que ofereix
XALOC en l’àmbit de l’assistència i el suport comptable.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de
gestió, previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
que exigeix la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
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En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Tributs (XALOC)
de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de
l’Ajuntament de Susqueda, que inclou la utilització, el manteniment i
actualització de les eines informàtiques, a les quals l’Ajuntament tindrà accés, i
de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin en el
conveni a subscriure.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de
l’organisme autònom XALOC són els que consten a la clàusula tercera del
conveni tipus transcrit a l’annex.
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de
Tributs de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a formalitzar els documents que
siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura
del conveni.
No havent-hi cap objecció s’aprova per ASSENTIMENT

4.- INFORMES D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde manifesta que no hi ha cap assumpte sobre el que donar informe.

5.- PRECS I PREGUNTES
No es produeixen intervencions en aquest punt de l’Ordre del dia

I no havent-hi cap més assumpte a tracta r, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4 i
mig de 6 de la tarda, de la que s’estén la present acta. En dono fe.

