Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

PLE ORDINARI
12 de juny de 2008

A les 6 de la tarda del dia 12 de juny 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 del tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:
Ordre del dia de la sessió
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Ordenança Llicència obertures establiments
3.- Ordenança Runes
4.- Adjudicació POUM
5.- Subvencions Camins
6.- Pladetur
7.- Informacions de l’Alcaldia
8.- Precs i preguntes
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
El Sr. Alcalde demana als presents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer a
les actes de les sessions anteriors de data 14 de març i 13 de maig de 2008.
No havent-hi cap objecció s’aprova per ASSENTIMENT
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2.- ORDENANÇA, TAXA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

El desenvolupament ordinari de la tasca administrativa municipal, ha posat en
evidència la necessitat de disposar d’una ordenança sobre la Taxa per la llicència
d’obertura d’establiments. Per aquest motiu s’ha considerat adient procedir a
redactar la corresponent ordenança amb el corresponent contingut fiscal.
Al mateix temps, en no tractar-se d’una ordenança de padró anual, la seva
modificació i entrada en vigor es produeix d’acord amb la tramitació determinada
pels articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres Activitats i Serveis (ROAS). Aquesta tramitació és la 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 transcorreguts 15 dies hàbils de la publicació del text
íntegre.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança, Taxa per la llicència d’obertura
d’establiments, junt amb el seu contingut fiscal.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies, termini durant el qual hom podrà presentar al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments. En el supòsit que no es produeixin al·legacions ni reclamacions
durant el termini d’exposició pública l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

3.- ORDENANÇA DE RUNES
Aquest Consistori vol regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i
residus de la construcció generats en els obres d’enderrocament, construcció i
excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació
addicional a la d’atorgament de les llicències municipals d’obres.
El desenvolupament d’aquesta tasca de gestió requereix l’establiment d’una
ordenança reguladora, que haurà de ser tramitada i aprovada d’acord amb el
que estableix l’article 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 58 a 66 del Capítol 2 .Ordenances i bans del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres Activitats i Serveis (ROAS).
Aquesta tramitació és la següent:
1. Aprovació inicial
2. Informació pública durant trenta dies mitjançant anunci en el BOP
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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 transcorreguts 15 dies hàbils de la publicació del text
íntegre.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança, reguladora de la gestió
controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de la construcció
generats en els obres d’enderrocament, construcció i excavació.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies, termini durant el qual hom podrà presentar al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments. En el supòsit que no es produeixin al·legacions ni reclamacions
durant el termini d’exposició pública l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

4.- ADJUDICACIÓ POUM
El Ple de la Corporació de data 14 de març va aprovar iniciar el procés per a
contractar la redacció del pla d’ordenació urbanístic municipal (POUM) de
Susqueda concurs mitjançant el procediment. La licitació es va sotmetre a
informació pública mitjançant anuncis en el DOGC núm. 5111 de 15 d’abril de
2008 i en el BOP núm. 77 de 21 d’abril de 2008.
La Mesa de contractació revisà la documentació administrativa (sobre núm. 1) el
16 de maig. Posteriorment, el 23 de maig, s’obriren els sobres 2 i 3 i es
comprovà que les ofertes presentades s’ajustessin a les condicions establertes
en el Plec de clàusules administratives. Finalment, el 30 de maig es reuní la
mesa de contractació per a deliberar i estudiar les diferents ofertes i procedir a
efectuar una proposta d’adjudicació.
Com a conseqüència de l’estudi de les ofertes presentades, la Mesa proposa
formalment l’adjudicació de la redacció del Pla d’Ordenació urbanística Municipal
POUM de Susqueda a la proposta presentada per l’equip Moya – Sala, S.L.
Les empreses que varen presentar oferta i la puntuació obtinguda, són:
Licitador

Puntuació
obtinguda

GEST VALLÈS 4 S.C.P.

50

ISABEL MIQUEL I MACIÀ

50

MANEL SOLÀ NOGUERA

28

MOYA-SALA, S.L.

54,5
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Aquest resultat es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació qui és el
competent per a efectuar l’adjudicació definitiva, per la qual cosa es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar la redacció del Pla d’Ordenació urbanística Municipal POUM
de Susqueda a la proposta presentada per l’equip Moya – Sala, S.L. per un
import de 109.485,00 €.
Segon.- Procedir a la signatura del contracte d’acord amb la normativa
d’aplicació vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a l’equip adjudicatari i a tots els licitadors que
han presentat oferta.
Quart.- Retornar les garanties presentades pels licitadors que no han estat
seleccionats per a l’adjudicació.
Sisè.- Publicar l’acord d’adjudicació en el BOP.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

5.- SUBVENCIONS CAMINS
Es sotmet a la consideració dels membres del Consistori, la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions a través del pla de camins a les zones de
muntanya, publicat en el DOGC 5141 de data 29 de maig de 2008, Ordre
PTO/248/2008, de 21 de maig.
A la vista de les dades aportades i les necessitats del municipi, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar la subvenció destinada al Pla de camins a les zones de
muntanya, per al camí del Coll a Sant Benet.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Selva
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

6.- PLADETUR (PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC)
Mitjançant l’Ordre IUE/254/2008, de 22 de maig, sobre convocatòria per a la
concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic.
El Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010 té com a objectiu convertir
Catalunya en destinació líder i referent mundial del sector turístic. Proposa al
conjunt dels agents i operadors del mercat un model turístic competitiu,
sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la identitat cultural, la
diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la
innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i
d'ocupació al servei de la ciutadania que respecti el patrimoni històric,
arquitectònic, cultural i paisatgístic del país.
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El PLADETUR és un instrument concebut per contribuir a l'assoliment dels
objectius fixats pel Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010 mitjançant
la potenciació del sector turístic, la millora de l'atractivitat de les destinacions
catalanes, la creació de nous productes turístics, l'impuls de la iniciativa privada,
així com el foment de la desestacionalització, la diversificació de l'oferta i la
qualitat. En aquest sentit, el PLADETUR posa al servei dels diferents agents
públics i privats del sector turístic català un conjunt de programes d'incentius
individuals i col·lectius per afavorir que les empreses i les destinacions
turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.
Entre les bases del programa, hi ha el punt 6, de foment territorial del turisme,
l’Objecte del qual és la creació i articulació de producte turístic territorial d'acord
amb el que preveu el Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010, referent
exclusivament a actuacions amb despesa d'inversió de caràcter inventariable. Els
incentius, un cop aprovats, han d'atendre a un projecte específic de
desenvolupament turístic, a realitzar en l'exercici 2008, dirigit a cofinançar
actuacions turístiques de millora de la qualitat, atractivitat i competitivitat de la
destinació. Poden ser beneficiaris dels incentius els ens locals, ja sigui
individualment o de forma agrupada o consorciada, sempre que l'agrupació o
consorci tingui per objectiu contribuir al desenvolupament turístic del seu àmbit
territorial de referència.
A la vista de les dades que s’exposen, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licita r, a l’empara de l’Ordre IUE/254/2008, de 22 de maig, sobre
convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de
desenvolupament turístic, una subvenció per a la millora de la senyalització
identificació i/o interpretació dels recursos turístics del municipi
mitjançant la incorporació d'elements de suport i senyals informatius
multilingües (mínim 3 idiomes, a més dels oficials a Catalunya) Apartat
2.6.3.1.f)
Segon.- Facultar, tant com en dret sigui possible, al Sr. Alcalde, o al
Regidor/Regidora en qui delegui, per a que realitzi totes les gestions que
consideri oportunes, i signi tota la documentació necessària en relació a aquest
assumpte.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

PROPOSTA D’INCLOURE, PER URGÈNCIA, UNA MOCIÓ A L’ORDRE DEL
DIA:
Abans de començar a tractar els punts 7.- Informes d’Alcaldia i 8.- Precs i
preguntes, de l’Ordre del Dia, el Sr. Alcalde proposa incorporar-hi, pel
procediment d’urgència previst a l’article 106 i següents del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, una nova proposta d’acord.
El punt que es proposa, amb la numeració correlativa que li correspondria , és el
següent:
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•

Compensació econòmica a favor dels ajuntaments
càrrecs electes locals

entre determinats

En el supòsit que s’aprovi la seva incorporació a l’ordre del dia aquest punt
passaria a tenir el número d’ordre 7, passant el punt Informes d’Alcaldia a ser el
núm. 8, i Precs i Preguntes al núm. 9.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

7.- COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS

ENTRE

El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el sistema de compensacions econòmiques
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals.
La Resolució GAP/1824/2008 aprova la convocatòria d’aquestes compensacions
per a l’exercici de 2008 i en fixa la quantia anual a percebre per cada
ajuntament, establint-ne la distribució corresponent.
D’acord amb les base de la convocatòria, poden
ajuntaments que no superin els 2.000 habitants.

ésser beneficiaris

els

A la vista de les dades exposades, i atès que en aquesta Corporació es considera
que el càrrec electe beneficiari ha de ser el titular de l’alcaldia, amb una
dedicació parcial del 50%, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Designar com a càrrec electe beneficiari d’aquesta convocatòria, a
l’Alcalde – President de la corporació, Sr. Joan Mercader i Arimany.
Segon.- La compensació econòmica sol·licita es farà en base a una dedicació
parcial del 50%.
Tercer.- L’Ajuntament donarà d’alta a la Seguretat Social, en el règim general,
el càrrec electe designat i assumirà el cost de les quotes empresarials que
correspongui.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

8.- INFORMES D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa des assumptes següents:
Aportació cultural a l’activitat artística del Cantautor local Quim Xena, en l’edició
del seu proper treball discogràfic. En aquest sentit, el Sr. Xena, mitjançant escrit
de la Sra. Rosa Mª Busquets i Torrent, va requerir de l’Ajuntament una
col·laboració en l’edició d’aquest nou treball.
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Sotmès aquest assumpte a la consideració dels membres del Consistori,
s’acorda:
Acord.- Col·laborar en l’edició del proper treball discogràfic del cantautor Sr.
Quim Xena, mitjançant l’adquisició d’un nombre determinat de còpies que
s’establirà una vegada s’hagi editat el treball en qüestió.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT
El Sr. Alcalde informa també, de la impossibilitat de poder fer arribar, mitjançant
els mitjans normals, la banda ample d’Internet a Mas els Terrats.
El Consistori es dóna per assabentat.

9.- PRECS I PREGUNTES
8.1.- La Regidora Eva Viñolas demana intervenir per a llegir el següent escrit,
que demana que consti en acta:
...”
-

“Agrair” a l’associació de veïns de Susqueda l’interès mostrat perquè jo i
la meva família tinguem els corresponents permisos per fer un moviment
de terres dins la nostra propietat.
Al mateix temps encoratjar-los a que puguin vigilar a tots els veïns i
veïnes de Susqueda , inclosos els que formen part de la seva mateixa
associació, de la mateixa mena que em vigilen a mi i a la meva família.

-

Fer ressenya també que la mateixa associació de veïns de Susqueda va
fer arribar una denúncia a Sanitat, acusant al consistori de no vetllar
perquè l’aigua del veïnat del Coll fos prou apta per al consum humà.
Animar-los a que la propera vegada que puguin pensar-se que tenen
indici de quelcom així utilitzin un procediment de més bon veïnatge i de
col·laboració amb l’ajuntament i no contra aquest.

-

També animar al sr. Oriol Ortín a que quan doni informacions referents al
consistori o de terceres persones aquestes siguin veritat i no mentides, ja
que, un cop contrastades les informacions el que queda malament és ell i
no l’ajuntament. Sr. S’atrapa abans a un mentider, que a un coix. S’ha
d’anar en compte.

-

Per acabar tinc algunes preguntes per al sr. Oriol Ortín. Vostè sabia que
des de principis de febrer hi ha publicat un ban de referent a l’estalvi de
l’aigua en aquest municipi??
Doncs llavors ens pot explicar als que soms aquí perquè el 15 d’abril
d’enguany la piscina que vosté té al veïnat del coll era buida, i el 24 de
maig era plena??
D’on ha sortit l’aigua??

-

“...

La Regidora Sra. Viñolas continua amb la paraula per preguntar al Regidor Sr.
Ortín d’on ha sortit l’aigua per emplenar la seva piscina particula r.
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El Regidor Sr. Ortín respon que te un bon sistema d’”skimerss”
La Regidora Sra. Viñolas considera que això no és veritat,
El Regirdor Sr. Ortín respon que li demani per escrit.
La Regidora Sra. Viñolas demana que consti en acta la negativa del Sr. Ortin del
Sr. Ortin a contestar en veu alta la seva pregunta, així com que el dia 15 d’abril
de 2008 la piscina del Sr. Ortín estava buida i el 24 de maig de 2008, estava
plena.
8.2.- Tot seguit, demana intervenir el Regidor Sr. Oriol Ortín, el qual llegeix el
següent escrit que demana que consti en acta;
...”
Al Sr. Oriol Ortin, Regidor de l'Ajuntament de Susqueda
ha tingut coneixement que
Un grup d'excursionistes de Cassa de la Selva ha expressat a l' Associació de
Veïns de Susqueda el seu malestar pel tracte rebut recentment en el Veïnat del
Coll, amb motiu d'una excursió que realitzaven a la zona.
El dia 1/6/2008 aquest grup excursionista, integrat per adolescents de edats
entre 13 i 16 anys, acompanyats per 3 monitors, es van veure sorpresos en el
Coll per una forta tempesta, i van intentar aixoplugar-se al Santuari del Coll,
però la persona que regenta el restaurant ho va impedir, al·legant que sense una
ordre escrita del Bisbat de Vic no els deixava refugiar-se als voltants del
Santuari.
Actituds tan grosseres i inhumanes com la que ha mostrat el concessionari del
restaurant del Coll, perjudiquen les relacions entre les persones i donen una
imatge negativa del nostre Municipi, que és contrari als valors i principis de
pacífica convivència que defensa la nostra Associació, i, sens dubte, al PLA
LOCAL DE JOVENTUT, ara el Pladetur, que promou el nostre Ajuntament.
Mitjançant aquest escrit volem manifestar la nostra més enèrgica repulsa davant
d’aquestes fets, per desgràcia freqüents, i demanar-li que la faci arribar a
l'Ajuntament, a fi que pugui intervenir per evitar que es repeteixin novament
aquestes incíviques actituds en l'àmbit que li és propi.
Rebi salutacions cordials
Alberto Marcos Medina
Pte de l' Associació de Veïns de Susqueda
Telf 626440213
Can marcos,s/n Sant Martí Sacalm (SUSQUEDA)
17171 GIRONA

“...
La regidora Sra. Viñolas, demana intervenir per aclarir els fets. El grup
excursionista a que es refereix es va adreçar a l’Hostal del Coll preguntant si en
cas de pluja hi havia algun lloc on aixoplugar-se. Se’ls hi va donar l’opció de fer-
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ho, sense cap problema, sota el cobert de l’Hostal del Coll, però no s’els hi podia
donar autorització per ocupar el local anomenat rectoria perquè els responsables
de l’hostal no disposen de cap document que acrediti poder donar l’autorització.
I no havent-hi cap més assumpte a tracta r, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4 i
mig de 7 de la tarda, de la que s’estén la present acta. En dono fe.

9

