AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MAIG DE 2006
A Susqueda, a 5 de maig 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
Per la llsita CiU:
JESUS JORDÀ I AYMERICH
Van excusar la seva assistència: FRANCESC TAYANT MASÓ 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:
Sol.licitud de subvenció a la Diputació.- A continuació, a proposta de l'Alcaldia, el Ple va
acordar per unanimitat:
1.- Aprovat definitivament el projecte tècnic per a dotar inalambricament serveis de connexió
a Internet i telefonia IP al municipi de Susqueda, amb un pressupost total de 19.696,80 €
2.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció a fons perdut, dins el programa Fons de
Subvencions 2006, per import de 15.025 euros, fent constar que l'Ajuntament coneix i accepta les
bases que regeixen la convocatòria.
3.- Fer constar que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, autoritzant a la Diputació a sol.licitar la informació complementària que cregui
convenient a les respectives administracions.
Sol.licitud de subvenció. Campanya prevenció incendis forestals.- A continuació, a
proposta de l'Alcaldia, el Ple va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar la memòria valorada dels treballs de condicionament i neteja de camins forestals
(Puig de Rajols i Sant Pau), per import de 6.623,60 €.
2.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció a fons perdut, dins el programa de
subvencions als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis forestals, per import de 3.000
euros, fent constar que l'Ajuntament coneix i accepta les bases que regeixen la convocatòria.
3.- Fer constar, així mateix, que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, autoritzant a la Diputació a sol.licitar la informació
complementària que cregui convenient a les respectives administracions.
Tarifes del servei d'abocador comarcal de residus.- Es va sotmetre a la consideració del
Ple la proposta de preus tramesa pel Consell Comarcal de la Selva per a la gestió sobre la recollida
d'escombraries i el seu tractament, amb les quotes següents per a l'any 2006:
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Preu unitari per tona: 45 €
Preu públic de gestió de 0'90 €/tona.
El Ple va aprovar per unanimitat aquestes tarifes, i comunicar-ho al Consell Comarcal de la
Selva.
•
•

Aprovació avantprojecte de Centre Social.- Per acabar, es va examinar l'avantprojecte del
nou Centre Social redactat pels serveis tècnics municipals, per a la seva aprovació prèvia a la
redacció del projecte definitiu.
El Ple va considerar la proposta adequada a les necessitats i previsions de la corporació,
acordant la seva aprovació i l'encàrrec de la redacció del projecte definitiu.
No havent-hi cap altre assumpte a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18 h.

