AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2004
A Susqueda, a 5 de novembre de 2004, a les 17 h. es reuneixen al saló de plens de
l’Ajuntament 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
Va 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:
PUOSC 2005. Acceptació d'ajuts i normativa.- Atès que ha estat inclosa en el Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, l'obra titulada “Xarxa de subministrament d'aigua potable
del sector de Sant Martí Sacalm”, el Ple acorda per unanimitat:
1.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l'obra descrita.
2.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
3.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s'executin amb normalitat i designar la persona següent com a director de l'obra: Bernat Masó
i Carbó, Arquitecte Tècnic col.legiat núm. 514, adscrit als serveis tècnics municipals.
4.- L'Ajuntament es compromet a solucionar al seu càrrec, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució.
PUOSC 2005. Aprovació inicial del projecte tècnic. Acte seguit es va examinar el
projecte tècnic definitiu de l'obra, redactat pels serveis tècnics municipals. Trobant-lo correcte, el
Ple va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar-lo amb caràcter inicial.
2.- Exposar-lo al públic durant el termini d'un mes, prèvia la publicació d'edicte en el
B.O.P. de Girona, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les
al.legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se'n cap, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
Informacions i propostes de l'Alcaldia.- L'Alcalde exposa els següents temes i propostes
al Ple, que són aprovades per unanimitat dels regidors.
1.- Requerir a l'empresa FlashCat per tal que agilitzi la instal.lació dels nous serveis de
telefonia i connexió a Internet dels habitatges del municipi que ho han sol.licitat.
2.- Adreçar-se al Secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la
conversa mantinguda amb ell recentment, per tal que inicíi els tràmits per al traspàs a la Generalitat
de la carretera d'Amer a Sant Martí Sacalm.

AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

3.- Sol.licitar al Departament d'Obres i Vies de la Diputació de Girona, Serveis Tècnics, la
redacció del projecte de recuperació del camí vell de Sant Martí Sacalm al Coll de Condreu.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 19 h

