AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2005
A Susqueda, a 11 de març de 2005 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
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:
Aprovació inicial del Pressupost de 2005.- A proposta de l'Alcaldia, i una vegada
examinat l'expedient tramitat per a l'aprovació del Pressupost de 2005, el Pla va acordar per
uanimitat:
1.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2005, presentat al Ple per l’Alcaldia
en la forma prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 7/1987 i Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i R.D. 500/1990, segons el següent resum a nivell de capítols, així com les seves bases
d’execució i la Plantilla de Personal.
1.- DESPESES
ECONÒMIC
FUNCIONAL
1.37.100
0.2.800
2.72.100
1.65.700
3.1.000
3.7.500
4.3.000
4.301.500
6.282.500
5.20.000
9.1.800
Totals

379.500

2.- INGRESSOS
1.83.400
2.1.500
3.33.200
4.66.000
5.400
7.213000
Total
379.500

379.500
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ANNEX DE PERSONAL
INDEMNITZACIONS ALTS CARRECS
FUNCIONARIS
1.1.- Secretari-Interventor. Grup B, Eximida (vacant)
a) Retribucions bàsiques
b) Retribucions complementaries
2. PERSONAL LABORAL CONTRACTAT
2.1.- Personal d’oficines. Auxiliar Adminm.
a) Retribucions íntegres
Total general........................

4.200.10.400.-

15.000.29.600.-

2n.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant edicte
publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que les persones interessades
puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les al.legacions que considerin convenients. En cas de no
presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Inici d'expedient d'expropiació.- 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:
Primer.- Iniciar expedient d'expropiació per l'adquisició dels terrenys afectats per l'execució
de l'obra abans citada.
Segon.- Designar beneficiari de l'expropiació, amb els efectes i conseqüències previstes en
l'article 5 de la Llei d'Expropiació Forçosa, l'Ajuntament de Susqueda.
Tercer.- Aprovar inicialment i sotmetre a informació pública per termini de quinze dies, la
relació concreta i individualitzada dels béns i drets a què es refereix el present procediment
expropiatori, conforme estableixen els articles 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa.
Quart.- Disposar la publicació de l'Edicte corresponent, en el Butlletí Oficial de la
Província, amb notificació individualitzada del present acord als propietaris afectats.
Aprovació del plec de condicions per a la contractació d'una obra.- Acte seguit es va
donar compte del plec de condicions que haurà de regir la contractació, mitjançant subhasta pública,
de l'obra titulada Xarxa d'aigua potable del sector de Sant Martí Sacalm.
Trobant-lo conforme, el Ple acorda per unanimitat:
1.- Aprovar-lo amb caràcter definitiu i exposar-lo al públic durant el termini de vint dies,
als efectes d'exàmen i presentació d'al.legacions. En cas de no presentar-se'n cap, l'acord esdevindrà
definitiu.
2.- Simultàniament, anunciar la subhasta, mitjançant edicte publicat en el B.O.P. de Girona
durant el termini de 26 dies, si bé condicionant la seva efectivitat a l'aprovació definitiva del plec de
condicions, tal com s'estableix en el punt primer de l'acord present.
Llicències d'obres.- Examinada la sol.licitud presentada i l'informe favorable del tècnic
municipal, el Ple va acordar per unanimitat concedir llicència d'obres al Sr. Eugeni Saló Codina per
fer obres menors a l'interior (reforma de cuina i lavabo), al seu domicili del veïnat del Coll.
Sol.licitud de subvenció per electrificació de Sant Martí Sacalm.- Atès el contingut i
bases de la convocatoria d'ajuts inclosos en el Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC 2005), i
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considerant la necessitat de dur a terme treballs d'electrificació al sector de Sant Martí Sacalm, el
Ple va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar el pressupost actualitzat de l'actuació titulada “Electrificació de Sant Martí
Sacalm, fase 2”, per un import total de 82.009,27 €, que inclou l'IVA vigent, i sol.licitar al
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya una subvenció per import de
65.607,42 € (IVA inclós), amb càrrec al PERC 2005.
2.- Així mateix, s'acorda facultar l'Alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joan Mercader i Arimany,
per formular la sol.licitud i signar tota la documentació municipal que s'hi hagi d'incloure.
3.- Fer constar que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Estat i amb la Seguretat Social.
No havent-hi cap altre punt a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18,30 h.

