AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 D'ABRIL DE 2005
A Susqueda, a 29 d'abril de 2005 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
FRANCESC TAYANT MASÓ
Per la llista CiU:
JESÚS JORDÀ AYMERICH
Van 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:
Expedient d'expropiació per a l'execució d'obres.- Atès que ha estat aprovat amb
caràcter definitiu el projecte titulat Xarxa de subministrament d'aigua potable del sector de Sant
Martí Sacalm, el ple de l'Ajuntament va adoptar per unanimitat l'acord següent:
1. Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació dels béns
per l'aprovació del projecte de Xarxa de subministrament d'aigua potable al sector de Sant Martí
Sacalm, efectuada pel Ple en sessió del 14 de gener de 2005.
2. Declarar la necessitat d'ocupació de les finques que consten en la relació concreta i
individualitzada adjunta, indispensables per al fi de l'expropiació i en la qual es descriuen els béns i
drets necessaris, en tots el seus aspectes material i jurídic, amb els noms dels propietaris o dels seus
representants, indicació dels seus domicilis i de tots aquells (en el seu cas) que resultin titulars
d'algun dret o interès indemnitzable (així com de la resta de dades que figuren en l'expressada
relació), afectats per l'execució del projecte de construcció de Xarxa de subministrament d'aigua
potable al sector de Sant Martí Sacalm, i que s'iniciï expedient d'expropiació forçosa de dits béns i
drets, en el seu cas.
3. Aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l'efecte i la
descripció de béns i drets afectats per l'expropiació, en ordre a l'execució del projecte d'obres
esmentat que s'acompanya com a annex al present dictamen, formant-ne part.
4. Obrir un període d'informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la província, en un dels diaris de més
difusió i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
5. Notificar l'acord individualment als interessats afectats, als efectes que puguin aportar les
dades necessàries que permetin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació, o
si ho consideren oportú oposar-se a l'ocupació dels béns per motius de forma o fons que han de
fonamentar adequadament.
6.- Facultar l'alcalda perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que siguin
necessaris per al desenvolupament dels presents acords.
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Deficiències en el servei telefònic.- Per part de diversos veïns s'ha posat en coneixement
de l'Ajuntament les deficiències existents en el servei telefònic en domicilis i establiments
particulars, especialment greu en el cas d'avaries, ja que el termini per solventar-les per part de
Telefònica de España sol ser, a vegades, superior al mes. Per altra banda, l'antena de telefonia del
sector del Coll, dona un servei insuficient i no sempre cobreix les necessitats del sistema telefònic
que encara utilitza aparells tipus TRAC a tot el municipi.
Per aquest motiu el Ple acorda adreçar-se a Telefónica de España sol.licitant que s'adoptin
les mesures necessàries per tal que el servei telefonic es presti amb les condicions adequades i que,
per altra banda, es traslladi l'antena de telefonia del Coll a l'emplaçament de Sant Benet, ubicant-la
en el recinte en el que ja hi ha instal.lades les altres antenes de comunicacions.
Informe sobre llicència d'obres.- Per part del Sr. Joan Muntada Font s'ha presentat a
l'Ajuntament una sol.licitud de llicència d'obres per a la reconstrucció de l'habitatge situat a la seva
propietat del sector del Coll, la major part del qual es troba en situació de ruïna.
Atès que l'edifici existeix des de fa dècades, tal com es constata en documentació gràfica
de començament del segle XX, i que figura inscrita en el registre de la propietat, segons consta a la
còpia de l'escriptura presentada,
Atès que el municipi de Susqueda no disposa de cap figura de planejament aprovada i tant
l'edificació com la finca es troben situats en sòl no urbanitzable, per a l'atorgament de la llicència
d'obres caldrà obtenir l'autorització de la Comissió d'Urbanisme de Girona.
Per tot aixó, el Ple acorda per unanimutat:
1.- Informar favorablement el projecte presentat pel Sr. Joan Muntada i Font per a la
reforma i ampliació de la casa La Fonda, situada al veïnat del Coll.
2.- Trametre'l a la Comissió d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.
Actuacions per a la prevenció d'incendis.- Atesa la situació de sequera que en general
pateix el municipi des de fa mesos, i considerant el caràcter forestal predominant en tot el terme
municipal, l'Alcalde proposa adoptar mesures específiques per a la prevenció i extinció d'incendis i,
en aquest sentit, considera necessari sol.licitar al Servei de Prevenció i Extensió d'Incendis d ella
Generalitat de Catalunya la instal.lació d'un dipòsit per als vehicles de bombers, en una finca del
sector del Coll.
El Ple fa constar la seva aprovació i autoritza l'Alcalde per formular la corresponent
sol.licitud.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 19'15 h.

