AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 D'OCTUBRE DE 2004
A Susqueda, a 1 d'octubre 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:
Sol.licitud de subvenció.- A proposta de l'Alcaldia, i una vegada examinada la memòria
valorada redactada pels serveis tècnics municipals, el Ple va adoptar per unanimitat l'acord següent:
1.- Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, titulada
Arranjament del segon tram del camí del Pantà            
2.- Sol.licitar a la Comissió de Cooperació de la Diputació de Girona una subvenció a fons
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3.- Manifestar que l'Ajuntament coneix i accepta les normes reguladores del programa
d'ajuts i que es compromet a resoldre al seu càrrec exclusiu qualsevol incidència que sorgeixi abans
o durant l'execució de l'obra.
Acceptació d'ajuts i normativa del PUOSC.- Es va donar compte de la inclusió en el
Programa general del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2004, de l'obra titulada “Xarxa de
subministrament d'aigua potable del sector de Sant Martí Sacalm”, amb un pressupost de
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Assabentat del contingut de les bases que regeixen el PUOSC, el Ple acorda per
unanimitat:
1.- Acceptar els ajuts inclosos en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, tal com s'ha
descrit anteriorment.
2.- Fer constar que coneix i accepta la normativa que regula el desenvolupament del
programa i que es compromet a solucionar al seu càrrec exclusiu qualsevol incidència que sorgeixi
abans o durant l'execució de les obres.
Sol.licitud d'ajuts per conservació de camins.- Atès el contingut de l'Ordre 325/2004, de
14 de setembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sobre la convocatòria
d'ajuts per treballs de neteja i reparació de vies públiques afectades per les nevades, i considerant
que les d'aquest terme municipal necessiten un manteniment acurat per aquest motiu, el Ple va
acordar per unanimitat sol.licitar la seva inclusió en el citat programa d'ajuts.
Informacions de l'Alcaldia.- L'Alcalde informe sobre els següents temes i gestions fetes

AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

darrerament:
1.- S'ha comunicat al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la conveniència
d'incloure a les properes actuacions de millora del medi rural, el projecte titulat “Millora de la
xarxa viària rural ,    4@?!?/,(    
2.- S'encarregaran senyals de trànsit per a les diverses vies municipals, d'advertència de pas
d'animals i bestiar, així com de prohibició d'acampada.
3.- L'Alcaldia preveu adreçar una sol.licitud a l'Agència Catalana de l'Aigua demanant
autorització per fer un petit embarcador a l'embassament de Susqueda i poder navegar en
embarcacions de lleure.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 19 h.

