AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 D'OCTUBRE DE 2006
A Susqueda, a 6 d'octubre de 2006 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
Van excusar la seva assistència: JESUS JORDÀ AYMERICH i DANIEL
MOLLER PERIA
Es va iniciar el Ple amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i es varen adoptar
els acords següents:
Gestió del servei de subministrament d'aigua.- L'Alcalde informa que caldria
renovar o actualitzar l'acord de 3 de juny de 2005, de contractació de la gestió del servei
de subministrament d'aigua.
Per aquest motiu, i atès que tal com ja consta en aquell acord durant el tràmit
d'admissió d'ofertes per contractar la gestió del servei d'abastament d'aigua a domicilis i
locals particulars, tan sols s'ha presentat l'oferta de l'empresa PRODAISA, Proveïment
d'Aigua S.A. la qual es farà càrrec de la gestió, lectura de comptadors, emissió i
cobrament de rebuts i liquidació de taxes, cànom i impostos corresponents, pel preu de
1.720 € anuals (més IVA). El manteniment de la xarxa i instal.lacions serà a càrrec dels
serveis propis de l'Ajuntament, com fins ara.
El Ple, trobant correcta i ajustada l'oferta, tant en els aspectes econòmics com de
gestió i funcionament del servei, acorda per unanimitat ratificar en tots els seus punts el
citat acord de 3 de juny de 2005 i adjudicar la citada gestió a l'empresa PRODAISA per
un termini de cinc anys. El preu serà revisat anualment en funció de l'IPC o d'altres
millores o modificacions que es puguin produir en el servei. Transcorregut el termini de
la concessió, el contracte podrà ser prorrogat de mutu acord.
Festes locals 2007.- Per a la formació del calendari laboral de l’exercici de 2007,
el Ple va acordar fixar les dues festes locals en els dies 22 de gener i 8 d’octubre, i
comunicar-ho al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Cessió de terreny.- Amb la finalitat de poder disposar de suficient espai per
instal.lar serveis annexos a l’edifici de la Casa Consistorial, l’Alcalde ha iniciat gestions
per adquirir mitjançant cessió voluntària i gratuïta una part del terreny situat davant
l’edifici, per al banda est.
El Ple acorda iniciar el corresponent expedient administratiu per tal de fer efectiva
aquesta adquisició.
Sorteig membres Mesa Electoral.- Una vegada acomplertes les formalitats de
rigor, i d’acord amb el que preveu la legislació sobre el Règim Electoral General, es va
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procedir a la formació per sorteig de la Mesa electoral única d’aquest municipi, amb els
següents electors que s’assenyalen per al càrrec següents:
TITULARS.
President
Vocal 1:
Vocal 2

Alexandre Muntada Font
Jordi Mercader Pages
Francesc Tayant Aulet

SUPLENTS
President 1:
President 2:
Vocal 1, 1:
Vocal 1, 2:
Vocal 2, 1:
Vocal 2, 2:

Susagna Aulet Serrallonga
Irene Gloria Arranz Cabrera
Sara Jordà casas
Alberto Marcos Medina
M. Neus Fernandez Isern
Carles Soler Colomer

Informacions de l’Alcaldia.- L’Alcalde va informar sobre els temes següents:
1.- Es demanarà informació als Serveis Territorials d’Urbanisme en relació amb la
presumpta infracció urbanística comesa pel Sr. Ortin en una finca del sector del Coll,
amb la instal.lació de cases prefabricades.
No havent-hi cap altre tema a l’ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18’30 h.

