AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

A Susqueda, a 14 de setembre de 2007, a les 17 h. es reuneixen al saló de plens de
l’Ajuntament els regidors que es citen més endavant, amb assistència del Secretari Sr.
Josep Casas i Genover, per celebrar sessió ordinària i acordar els punts que figuren a
l’ordre del dia.
Els regidors presents són:
Per la llista Junts per Susqueda-Acord Municipal:
JOAN MERCADER ARIMANY
EVA VIÑOLAS MARIN
JOSEP LLUIS HERRANZ MARTINEZ
Per la Federació Convergència i Unió.
ORIOL ORTIN CASTELLSAGUE
Una vegada iniciat el Ple, es debaten els temes següents, adoptant-se els acords
respectius:
Aprovació de conveni amb el Servei Català de Trànsit.- Es va exposar el
contingut de la proposta de conveni amb el Servei Català de Trànsit, sobre l’assumpció
de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes, especificant i detallant els continguts de la col.laboració.
El Sr. Ortín pregunta que, ateses les característiques de habitatges disperts en el
municipi, sense nuclis urbans ben definits, com es podrà establir el caràcter de vies
urbanes. A la qual cosa es respon que hauria de ser el mateix Servei Català de Trànsit
qui hauria de fixar-ne els límits i l’abast.
Sotmesa a votació la proposta de conveni, és aprovada per unanimitat.
Calendari de festes locals 2008.- De cara a fixar el calendari laboral per a
l’exercici de 2008, el Ple acorda proposar al Departament de Treball, com a festes locals
del municipi, els dies 28 de gener i 6 d’octubre.
Acceptació de subvencions de la Diputació.- Atès que la Diputació de Girona ha
comunicat darrerament la concessió de diverses subvencions a favor de l’Ajuntament de
Susqueda, per obres i actuacions municipals en diversos camps, una vegada examinades
l’Ajuntament acorda per unanimitat:
1.- Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de subvenció, per import de 301 €,
concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Girona el dia 15 de maig de 2007,
destinada a l’edició del Butlletí Municipal, fent constar que l’Ajuntament coneix i
accepta la normativa reguladora d’aquesta línia d’ajuts.
2.- Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de subvenció, per import de 3.000 €,
concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Girona el dia 15 de maig de 2007,
destinada a Activitats Culturals, fent constar que l’Ajuntament coneix i accepta la
normativa reguladora d’aquesta línia d’ajuts.
3.- Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de subvenció, per import de 15.000 €,
concedida per la Presidència de la Diputació de Girona el dia 8 de maig de 2007,
destinada a Obres complementàries de rehabilitació de l’Ajuntament, fent constar que
l’Ajuntament coneix i accepta la normativa reguladora d’aquesta línia d’ajuts.
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Finalment, s’informa que la Diputació de Girona ha comunicat que la quantitat
destinada a aquest Ajuntament dins el programa Fons de Subvencions 2007, és de
15.025 € i que, per tant, caldria formular la corresponent sol.licitud, així com la dels
ajuts per a obres municipals diverses, per import de 9.000 €.
Aprovació del Compte de Recaptació del Consell Comarcal.- Examinat el
Compte de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva, corresponent a l’exercici de
2006, amb detall dels ingressos per conceptes, recaptat i pendents traspassats a nou
exercici, el Ple el va trobar conforme i va acordar per unanimitat la seva aprovació.
Resposta a les al.legacions del Sr. Ortín.- A continuació es dóna compte del
contingut de l’escrit d’al.legacions presentades pel Sr. Oriol Ortín amb data de
10/08/07, contra la resolució de l’Alcaldia del 20 de juliol anterior, de suspensió de
manera provisional i immediata, com a mesura cautelar, dels actes d’ús i edificació del
sòl a la finca propietat de l’al.legant situada al veïnat del Coll. En l’al.legació es
manifesta, en síntesi, que no és procedent la suspensió cautelar dels actes d’edificació i
ús del sòl, atès que havia sol.licitat llicència i que, per altra banda, el procediment de
protecció de la legalitat urbanística té un termini de caducitat de sis mesos i que, per
tant, ha prescrit, tenint en compte que s’havia iniciat el març de 2006.
L’Alcalde considera que no està caducat ni s’ha adquirit cap dret per silenci
administratiu, per la qual cosa cal desestimar les al.legacions i continuar el procediment
administratiu.
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots dels tres regidors de JpS-AC, acorda
aprovar la proposta de l’Alcaldia i desestimar les al.legacions del Sr. Ortín.
Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Francesc Tayant.- En aquest
moment, a les 17,30 h., s’incorpora al Ple el regidor electe Sr. Francesc Tayant Masó,
de la candidatura Junts per Susqueda-Acord Municipal, el qual manifesta que la seva
presència té com a objectiu la presa de possessió del càrrec de regidor, per a la qual cosa
prèviament havia presentat la credencial i la declaració de béns i interessos.
Després de jurar davant l’Alcaldia complir amb les seves obligacions de regidor
de l’Ajuntament de Susqueda amb lleialtat al Rei, servar i fer servar la Constitució com
a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’Alcalde
President li dóna possessió del càrrec de regidor, el qual exercirà a partir d’aquest
moment a tots els efectes.
Informacions de l’Alcaldia.- L’Alcalde informa al Ple sobre els temes següents:
1.- S’està intentant ampliar la cobertura ADSL d’Internet al municipi i millorar-ne
el funcionament, a fi de donar millor cobertura als usuaris.
2.- S’estan preparant els projectes que es presentaran al Pla únic d’Obres i Serveis
de Catalunya per al proper quinqueni, en els que s’inclouran, entre altres coses, la
pavimentació o millora de les carreteres veïnals.
El Sr. Oriol Ortín pregunta, en aquest apartat, si s’inclouran tots els vials.
L’Alcalde respón afirmativament, especialment la del Coll, la de l’embassament i els
camins secundaris.
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Intervencions de regidors.- La Sra. Eva Viñolas pren la paraula per respondre un
escrit del Sr. Ortín, de 10/08/07, relatiu a una actuació feta per retirar diverses travesses
de fusta col.locades al camí del Coll sense disposar d’autorització municipal i a l’import
exigit per pagar els treballs. En els diversos punts de l’intervenció de la Sra. Viñolas,
que dóna en un escrit que s’arxiva al corresponent expedient, es fa constar:
1.- Que el procediment dut a terme per una dotació dels Mossos d’Esquadra el
passat 25 de juny davant la seva propietat no havia estat correcta, segons li va
manifestar el Cap de la Comissaria, ja que no es va aixecar acta dels fets, tal i com se li
demanava des de l’Ajuntament.
2.- Que està d’acord en rebutjar els actes de vandalisme que pateixen diverses
cases del Coll, dels que la seva família també n’és víctima; però no tots succeeixen al
municipi de Susqueda i, per tant, en cas de sentir-se afectat hauria de comunicar-ho a
l’Ajuntament corresponent.
3.- Considera que entre el Sr. Ortín i la Sra. Viñolas no hi ha relació hostil, pel fet
que no hi ha cap mena de relació. Per tant, tampoc se l’ha convocada a cap tipus de
mediació.
4.- Ara el Sr. Ortín és regidor de l’Ajuntament perquè el Sr. Jesús Jordà va
renunciar, tot i que va ser el candidat més votat de la llista
5.- Que l’acte d’execució al que es refereix el Sr. Ortín es podia haver aplaçat si
ho hagués comunicat a l’Alcalde o a qualsevol altre regidor.
6.- Finalment, l’ocupació de la via pública per part de’ll, tenint en compte la seva
condició de regidor, és una mala actuació.
Per tot plegat demana al regidor Sr. Ortín que deixi de banda les diferències
personals i que abans de fer cap actuació en espais municipals ho consulti amb
l’Ajuntament i li demani els corresponents permisos.
No havent-hi cap altre punt a l’ordre del dia, es va cloure la sessió a les 17,45 h.

