Ple ordinari del 25 de juliol de 2008

Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

PLE EXTRAORDINARI
25 de juliol de 2008

A les 6 de la tarda del dia 25 de juliol de 2008, 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 les 6 de la tarda i presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda – Acord
Municipal
els regidors i regidora següents:
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Josep Lluís Herranz i Martinez
Sr. Oriol Ortín i Castellsagué

JPS-AM
JPS-AM
CiU.

I excusa la seva assistència el Regidor
Sr. Francesc Tayant i Masó

JPS-AM

Assistits per mi, el Secretari- Interventor: Isidre Llucià i Sabarich
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les sis de la tarda, una vegada
comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix a tractar els
següents assumptes:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modificació data celebració Plens ordinaris
Ordenances exercici 2009
Conveni amb la Diputació sobre el Consorci Ter – Brugent
Aprovació programa de participació ciutadana
Constitució comissió seguiment del POUM
Constitució del Consell consultiu del POUM
Sol·licitud al Consell Comarcal de la Selva, la redacció del Pla Especial
d’instal·lacions d’interès públic per la instal·lació d’una deixalleria a Coll
de Condreu.
Aprovació del Pla de protecció civil municipal de Susqueda
Festes locals 2009

ACORDS

1.- MODIFICACIÓ DE LA DATA DELS PLENS ORDINARIS
En el Ple de la Corporació de data 22 de juny de 2008 on s’establia el cartipàs del Govern
Municipal, es va determinar que els plens ordinaris es celebrarien el primer divendres, a
2/4 de 5 de la tarda de cada tres mesos, començant pel mes de juliol.
Tanmateix, els plens ordinaris s’han convocat en els mesos de setembre, desembre, març
i juny. Aquestes dates de celebració dels plens ordinaris d’aquest Ajuntament,
coincideixen mimèticament amb les de l’altre ajuntament que el Secretari titular d’aquest
Ajuntament exerceix les seves funcions des de fa anys: l’Ajuntament de Sant Martí de
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Llémena, la qual cosa provoca que es solapin les tasques de confecció i preparació
d’ambdues sessions generant una sobrecàrrega problemàtica de treball en aquelles dates.
Per aquest motiu, a proposta seva, hom considera convenient modificar la data de
celebració dels plens ordinaris, traslladant-ne la seva convocatòria i realització per als
mesos posteriors als inicialment acordats.
Així, doncs, a la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Establir com a data per a la celebració dels plens ordinaris d’aquest Ajuntament
de Susqueda, els darrers divendres de mes, cada tres mesos, dels mesos següents:
gener, abril, juliol i octubre.
Segon.- L’hora de convocatòria dels plens es determinarà en funció de les èpoques de
l’any i de les obligacions professionals dels membres del Consistori, entre les 4 i les 6 de
la tarda.
Tercer.- Notificar el present acord a tots els membres del Consistori, així com donar-ne
publicitat mitjançant els canals corresponents i preceptius.

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

2.- ORDENANCES EXERCICI 2009
Les ordenances que han de estar vigents en el pròxim exercici de 2009, han de ser les
vigents en el present exercici o bé d’estar aprovades abans que finalitzi el present
exercici del 2008. En el supòsit que sigui necessari procedir a reformar-les, les
modificacions corresponents han d’estar degudament aprovades abans del 31 de
desembre de 2008. Això vol dir que han d’estar aprovades definitivament per
l’Ajuntament i publicades en el Butlletí Oficial de la Província.
L’estudi de les ordenances vigents, ha donat com a resultat la necessària posta al dia i
modificació d’algunes ordenances fiscals tant en la seva redacció normativa, com en la
seva part impositiva, amb l’objectiu d’aconseguir una major racionalitat dispositiva, com
per obtenir els ingressos adequats per al sosteniment dels serveis municipals, així com
també una adequació de les ordenances reguladores mitjançant els retocs adients en el
seu redactat.
D’altra banda, s’ha considerat adient instaurar l’aplicació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Per tot el que s’exposa, es proposa la reforma de les ordenances vigents mitjançant les
modificacions necessàries per a que siguin vigents en el proper exercici del 2008.
El procés de tramitació de l’establiment i modificació d’ordenances és el següent:
1. Aprovació inicial
2. Informació pública durant trenta dies mitjançant anunci en el BOP
3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva. En el supòsit que no es produeixin
al·legacions ni reclamacions durant el termini d’exposició pública l’acord d’aprovació
inicial esdevé definitiu.
4. Publicació íntegra del text de l’ordenança
5. Entrada en vigor a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre.
A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
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Primer.- Aprovar inicialment l’establiment i aplicació de l’Ordenança reguladora de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les següents ordenances:
Ordenança
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de deixalles
Taxa per l’ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública

Tercer.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a exposició pública durant el termini de
trenta dies, mitjançant anuncis en el BOP en el tauler d’anuncis, per a que tothom
interessat pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Quart.- Si es presenten al·legacions es resoldran i es procedirà a l’aprovació definitiva.
En el supòsit que no es produeixin al·legacions ni reclamacions durant el termini
d’exposició pública l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
Cinquè.- Aprovades definitivament les ordenances, es procedirà a publicar-ne el text
íntegre – de tota l’ordenança en la de nova implantació i només de les modificacions
efectuades en les ordenances modificades – i entrarà en vigor a partir de l’endemà
d’aquesta publicació del text íntegre

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

3.- CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ SOBRE EL CONSORCI TER – BRUGENT
El ple de la Corporació de data 14 de març de 2008 es prengué els acords d’adhesió al
Consorci Ter-Brugent, adhesió a la Carta d’Aalborg, de participació en els PALS de la
Diputació i de nomenament de regidor responsable amb delegació de l’Ajuntament davant
el Consorci.
D’altra banda, la Diputació de Girona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 17
de juny de 2008, va acordar aprovar la formalització d’un conveni amb el consorci TerBrugent, format pels ajuntaments d’Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i
Bonmatí i Susqueda, per a la redacció de les respectives Agendes 21 Locals
A la vista del que s’exposa, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de
Girona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2008, va
acordar aprovar la formalització d’un conveni amb el consorci Ter-Brugent,
format pels ajuntaments d’Amer, Anglès, la Cellera de Te r, Sant Julià del Llor i
Bonmatí i Susqueda, per al finançament del projecte anomenat “Agenda 21”
segons el programa de suport de la Diputació de Girona i entitats que
intervenen.
Segon.- Facultar el Sr alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible, per a
l’execució dels presents acords i per a signar tota aquella documentació que sigui

3

Ple ordinari del 25 de juliol de 2008

Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

necessària en relació a aquest assumpte.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci del Ter Brugent, i a la Diputació de Girona.

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

4.- APROVACIÓ PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En el Ple de la Corporació de data 14 de març de 2008, va aprovar l’inici de les actuacions
necessàries encaminades al desenvolupament de les tasques de redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística municipal (POUM).
Un dels documents bàsics que integren un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és el
Programa de participació ciutadana, tal com estableix l’article 59.3.a) del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i els articles
22, 105 i 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
Així mateix, l’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana s’ha de publicar
per edicte al diari o Butlletí Oficial que correspongui, en aquest cas en el BOP i en el
DOGC.
Com a resultat dels fonaments esmentats, s’ha redactat el corresponent Programa de
participació Ciutadana, el qual es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació per a,
posteriorment, sotmetre’l a informació pública.
Vist el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de següent acord:
Primer.- Aprovar el Programa de participació ciutadana corresponent al Pla d’Ordenació
Urbanística municipal (POUM) del municipi de Susqueda.
Segon.- Sotmetre el Programa de participació ciutadana corresponent al Pla d’Ordenació
Urbanística municipal (POUM) del municipi de Susqueda, a informació pública, mitjançant
edictes en el BOP i en el DOGC, d’acord amb allò que determina l’article 22.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme esmentat,
així com també en els taulells d’anuncis habituals del municipi i la pàgina web de
l’Ajuntament.

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

5.- CONSTITUCIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT DEL POUM

Aprovada en aquest mateix Plenari de 25 de juliol de 2008 el Programa de participació
ciutadana corresponent al Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) del municipi de
Susqueda a l’empara del que estableix l’article 59.3.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i els articles 22, 105 i 106
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, es considera, tot i no estar explícitament previst a la legislació urbanística,
adient constituir una comissió que faci el seguiment acurat del desenvolupament de la
redacció del POUM.
Aquesta comissió de seguiment hauria d’estar formada per l’Alcalde, la Regidora
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d’Urbanisme, el regidor del Grup municipal de CiU, l’Arquitecte Municipal, el secretariInterventor de l’Ajuntament i l’equip redactor del POUM.
A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- Constituir la Comissió de seguiment del POUM
Segon.- La Comissió de seguiment del POUM estarà constituïda per l’Alcalde Sr. Joan
Mercader i Arimany, la Regidora d’Urbanisme Sra. Eva Viñolas i Marín, el regidor del Grup
municipal de CiU Sr. Oriol Ortín i Castellsagué, l’Arquitecte Municipal Sr. Armand Garcia i
Bartolomé, el secretari-Interventor de l’Ajuntament Sr. Isidre Llucià Sabarich i els
membres de l’equip redactor del POUM Sr. Lluís Moya i Sra. Narcisa Sala

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

6.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC DEL POUM
L’article 24 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, disposa la possibilitat que els ajuntaments poden constituir, d’acord amb
l’article 8.2 de la Llei d’urbanisme, consells assessors urbanístics, amb les facultats
informatives i deliberatives que en cada cas els reconeguin, com poden ser proposar
mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació ciutadana i fer el
seguiment de la seva posada en pràctica; Formular i plantejar criteris i alternatives
d’ordenació; Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del
desenvolupament urbanístic sostenible; Opinar sobre les al·legacions presentades;
Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la
participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament derivat i
d’instruments de gestió quan considerin que la seva transcendència ho justifiqui.
Aquests consells estaran integrats pels membres que designin els ajuntaments, com ara
representants d’altres administracions públiques, corporacions, associacions i altres
institucions de la societat civil, així com experts en urbanisme, habitatge, medi ambient i
altres matèries relacionades amb l’urbanisme.
Vist que en el Plenari d’avui 27 de juliol de 2008, s’ha adoptat els acords d’aprovar el
Programa de participació ciutadana i també el de constituir la Comissió de seguiment del
POUM, aquesta Corporació considera necessari procedir a constituir el Consell assessor
urbanístic del POUM mitjançant el següent acord:
Primer.- A l’empara de l’article 24 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es constitueix Consell assessor urbanístic del POUM.
Segon.- El Consell assessor urbanístic del POUM estarà format per:
•
Presidència: Regidor de Turisme, Sr. Josep Lluís Herranz i Martinez
•
Comissió de seguiment del POUM.
•
Un representant de la Plataforma per Susqueda
•
Un representant de l’Associació de veïns de Susqueda
•
Un representant de l’Associació d’amics del Far
•
Un representant de l’Associació de veïns de Condreu
•
La gerent i tècnica del Consorci del Ter-Brugent Sra. Helga Nuell
•
Qualsevol altre tècnic i/o professional qualificat que es consideri adient de, forma
puntual o permanent, per al desenvolupament del POUM
Tots ells assistits pel Secretari-Interventor de la Corporació.

5

Ple ordinari del 25 de juliol de 2008

Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

7.- SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, LA REDACCIÓ DEL PLA
ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS D’INTERÈS PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
DEIXALLERIA A COLL DE CONDREU

El Consell Comarcal de la selva va proposar, dins el programa de Suport a les iniciatives
Locals, la creació d’un servei de deixalleria comarcal, d’acord amb el que disposa la
resolució MAB/394/202, de 4 de febrer.
Aquest Ajuntament de Susqueda ha manifestat el seu interès per a aquesta instal·lació,
que permetrà una millor gestió de residus en el municipi. Aquesta manifestació explícita
es va substanciar mitjançant el decret 2/2008, d’1 de febrer, en el que l’Ajuntament

resolt la voluntat d'acollir-se a la convocatòria d'ajuts per a la clausura total de
uns abocaments incontrolats de residus, Resolució MAH/3709/2007, de 20 de
novembre, de l'Agència de Residus de Catalunya.
D’altra banda, l’Ajuntament de Susqueda està adherit al Consorci Mediambiental
de la Selva (CMED) per sessió de l'Assemblea General extraordinària de data 19
d'octubre de 2002, al qual hi te delegat la tramitació i la sol·licitud dels ajuts
corresponent al municipi de Susqueda per a clausurar els punts d'abocaments
incontrolats.
Així mateix, el CMED, també te delegada la tramitació i la sol·licitud dels ajuts
corresponents al municipi de Susqueda per a clausurar els punts d'abocament
incontrolats.
Tanmateix, l’Ajuntament no disposa dels recursos econòmics ni humans per a
poder desenvolupar la redacció del Pla Especial d’Instal·lacions d’Interès Públic
per a la instal·lació d’una deixalleria al Coll de Condreu.
A la vista del que s’exposa, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva, la redacció del pla especial
d’instal·lacions d’interès públic per la instal·lació d’una deixalleria a Coll de
Condreu.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

8.- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SUSQUEDA
En el seu dia es va signar un conveni entre aquest ajuntament i la Universitat de Girona
per a l’elaboració i la implantació del Pla de protecció civil municipal, que inclou els plans
INFOCAT, SISMICAT I NEUCAT.
La Universitat de Girona, mitjançant el seu departament d’Arquitectura i Enginyeria de la
Construcció, ha redactat els plans esmentats que aporta a aquest ens local per tal de
procedir a la seva aprovació i tramitació.
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Vista i examinada la documentació dels plans INFOCAT, SISMICAT I NEUCAT, es proposa
al Ple de la corporació l’adopció dels següent acord:
Primer.- Aprovar els plans INFOCAT, SISMICAT I NEUCAT, redactat pel departament
d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.
Segon.- Sotmetre’ls a informació pública durant el termini de trenta dies, període durant
el qual es podran deduir al·legacions, reclamacions i /o suggeriments.
Tercer.- Transcorregut el període esmentat, sense que s’hagi presentat al·legacions,
reclamacions i /o suggeriments els plans esmentats esdevindran aprovats definitivament.
Quart.- Paral·lelament, es trametran els plans aprovats a la delegació del Departament
d’Interior a Girona per a la corresponent homologació de la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

9.- FESTES LOCALS 2009
Vist que s’ha publicat l’Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny, publicada al DOGC núm. 5149,
de 10 de juny, per la qual s’estableix el calendari de fetes laborals de Catalunya per a
l’any 2009, i atès que cal que cada municipi estableixi quines són les dates de les festes
de caràcter local, en compliment del que estableix l’article 37.2 de l’Estatut dels
treballadors.
Atès allò que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, i
considerant que cal trametre al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
l’acord de designació de les dates de les festes locals esmentades abans del 30 de
setembre, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a festes locals del municipi de Susqueda, per a l’any 2009, els
dies 22 de gener i 5 d’octubre de 2008.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a la tramitació corresponent

Posat a debat, s’aprova per UNANIMITAT

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4 de 7 de la
tarda, de la que s’estén la present acta. En dono fe.
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