Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

PLE EXTRAORDINARI
13 de maig de 2008

A les 6 de la tarda del dia 13 de maig de 2008, es constitueix en sessió
extraordinària 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. Francesc Tayant i Masó
Sr. Josep Lluís Herranz i Martinez
Sr. Oriol Ortín i Castellsagué

JPS-AM
JPS-AM
JPS-AM
CiU.

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.

Sol·licitud subvenció POUM

2.

Llibre d’història sobre Susqueda

3.

Ratificació aprovació projecte del Pla de Joventut

1.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ POUM
Vista l’ORDRE PTO/116/2008, d'11 de març, de convocatòria per a l'atorgament
de subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística
municipal, POUM, amb una dotació de la subvenció d’un màxim de 60.000,00 €
Atès que aquest Ajuntament, mitjançant acord del Ple de la Corporació de data
14 de març de 2008 proppassat, va encetar el procés de contractació de la
redacció del POUM per al municipi de Susqueda.
Considerant que aquest procés està en fase de licitació, estant previst l’obertura
de la documentació tècnica i les respectives propostes, per al proper 24 de maig
a les 6 de la tarda.
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Atès que el preu tipus de la licitació és de 104.383,00 € + IVA, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 60.000,00 € a l’empara de l’ORDRE
PTO/116/2008, d'11 de març, de convocatòria per a l'atorgament de
subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal.
Segon.- Adjuntar i afegir tota la documentació necessària prevista a l’Ordre
esmentada.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President, tant com en dret sigui possible, per a
que signi i tramiti tota la documentació que sigui necessària en relació a la
present subvenció.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

2.- LLIBRES D’HISTÒRIA SOBRE SUSQUEDA
Es posa a consideració dels membres del Consistori la possibiltat d’elaborar un
llibre sobre la història de Susqueda, la redacció i direcció del qual aniria a càrrec
del prestigiós historiador Antoni Pladevall. El cost del llibre seria molt baix atès
que el Sr. Pladevall aporta desinteressadament la seva redacció i només s’hauria
de pagar el treball mecànic de confecció i impressió. El cost de tot plegat no
superarà els tres mil euros.
Així mateix, si es considera oportú procedir a desenvolupar aquest projecte i se
n’acorda la seva realització, es proposa sol·licitar la oportuna subvenció per a
publicacions de llibres a la Diputació de Girona.
Considerant el que s’exposa i després del corresponent debat, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció de següent acord:
Primer.- Encarregar al prestigiós historiador Mn. Antoni Pladevall la confecció
d’un llibre sobre la història de Susqueda.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a la confecció del
llibre sobre la història de Susqueda.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

3.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ PROJECTE PLA DE JOVENTUT
El Ple de la Corporació del proppassat 14 de març va aprovar el Pla de Joventut
d’aquest municipi de Susqueda. Correspon, ara, aprovar-n’he el projecte que l’ha
d’acompanyar.
Aquest projecte, que ha estat redactat per la Regidora Eva Viñolas, respon a la
casuística i problemàtica del territori municipal i s’enfoca des d’una perspectiva
realista d’un terme municipal tant heterogeni i peculiar – poca població, tres
nuclis molt concret i molt allunyats els uns dels altres en temps i distància –
element que en determina la seva idiosincràsia.
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A la vista, doncs, de la documentació presentada es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Projecte per joves del municipi de Susqueda.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de vint dies.
Tercer.- Donar-ne difusió a través de tots els mitjans de comunicació
disponibles en el municipi i per a municipi.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

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.
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