Ajuntament de Susqueda
(La Selva)

PLE ORDINARI
14 de març de 2008
A les 6 de la tarda del dia 14 de març de 2008, es constitueix en sessió
ordinària 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 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 de la tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:

PROPOSTA D’INCLOURE, PER URGÈNCIA, DUES MOCIONS A L’ORDRE
DEL DIA

Abans de començar a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia, el Sr.
Alcalde proposa incorporar-hi, pel procediment d’urgència previst a l’article 106
i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, dues noves propostes
d’acord.
Els punts que es proposen, amb la numeració correlativa que els correspondria ,
són els següents:
•
•

Contractació redacció dels documents de planejament corresponents al
POUM
Pla de joventut

En el supòsit que s’aprovi la seva incorporació a l’ordre del dia els punts
passarien a tenir el número d’ordre 6 i 7 passant el punt de Precs i Preguntes al
núm. 8.
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Ordre del dia definitiu de la sessió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior
Aprovació inicial pressupost exercici 2008
Aprovació inicial ordenances municipals
Convenis diversos
Informes de l’alcaldia
Contractació
redacció
dels
documents
corresponents al POUM
Pla de joventut
Precs i preguntes

de

planejament

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
El Sr. Alcalde demana als presents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer a
les actes de les sessió anterior de data 14 desembre de 2007.
No havent-hi cap objecció s’aprova per ASSENTIMENT

2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2008
L’Alcalde - President de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2008 i al mateix temps, el Secretari - Interventor ha emès els informes
preceptius que figuren a l’expedient. El pressupost conté la documentació i els
annexos previstos al RD legislatiu 2/2004.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del RD legislatiu 2/2004; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i
els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d’estabilitat pressupostària.
A la vista dels fets exposats i els antecedents esmentats, es proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- 1.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2008, en la
forma prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 51/2002, de 28 de
desembre i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons el següent resum a
nivell de capítols, així com les seves bases d’execució i la Plantilla de Personal:
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1.- DESPESES

Opera. capital

FUNCIONAL
Denominació

Pressupost

I

Despeses de personal

32.000

0

4.700

II

Bens corrents i de servei

135.300

1

94.300

III

Despesa financera

9.000

3

8.000

IV

Transferències corrents

5.000

4

48.000

5

45.000

Pressupost
Funció

Capítol

Operacions corrents

ECONÒMIC

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

TOTALS

15.000

3.700
200.000

200.000

1.- INGRESSOS
ECONÒMIC
Pressupost

I

Impostos directes

104.900

II

Impostos indirectes

1.500

III

Taxes i altres ingressos

10.600

IV

Transferències corrents

56.000

V

Ingressos patrimonials

2000

VI

Alienació d’inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

Opera. capital

Operacions corrents

Capítol

Denominació

TOTALS

25.000

200.000
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ANNEX DE PERSONAL
FUNCIONARIS
1.1.- Secretari-Intervento r. Grup B, Eximida

1 plaça. (vacant)

PERSONAL LABORAL CONTRACTAT
2.1.- Personal d’oficines. Auxiliar Adminm.

1 plaça

Segon.- 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 presenta r, per escrit,
les al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

3.- APROVACIÓ ORDENANCES
Aquest consistori considera necessari procedir
ordenances:
• Taxa pel servei municipal d’aigua potable
• Regulació del procés d’empadronament

a

instaurar

dues

noves

La Taxa pel servei municipal d’aigua potable respon al fet que tot just s’acaba
d’instal·la r, per primera vegada, el servei d’aigua potable municipal, per tant es
tracta d’un servei de nova implantació. És per aquest motiu que ha calgut
elaborar el corresponent estudi per a l’establiment
per primera vegada
d’aquesta taxa. El resultat és el que es sotmet a consideració del consistori a
través del present acord.
D’altra banda, l’equip de govern a ha considerat que cal disposar d’una
ordenança reguladora del procés d’empadronament, amb l’objectiu, com a la
resta de municipis que ja el tenen aprovat i establert, de regular aquest procés
cada vegada més complexa i delicat pel fet que es tracta, i s’hi barregen, drets
fonamentals que cal preservar i respectar. El resultat de tot plegat és el text que
es sotmet a aprovació en el Ple de la Corporació.
A la vista de les dades i fets que s’exposen, i d’acord amb la legislació vigent, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’establiment de les ordenances següents:
• Taxa pel servei municipal d’aigua potable
• Regulació del procés d’empadronament
Segon.- Sotmetre-les a informació pública durant el termini d’un mes,
mitjançant edicte, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, període durant el qual es podran presentar
al·legacions, reclamacions i suggeriments.
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Tercer.- En el supòsit que en el decurs de l’exposició pública no es presentessin
ni reclamacions, ni al·legacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà d’aprovació definitiva.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

4.- CONSORCI TER - BRUGENT
4.1.- ADHESIÓ AL CONSORCI TER - BRUGENT

El ple del Consorci del Ter-Brugent va acordar adherir-se a la carta d’Aalborg en
la data següent 11 de desembre de 2007.
L’àrea geogràfica que abasten els municipis de Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Amer, Anglès, la Cellera de Ter i Susqueda constitueix una unitat territorial que
requereix d’un desenvolupament conjunt dels criteris de sostenibilitat, tant pel
que fa a la gestió quotidiana com en la coherència en el desplegament dels
diferents planejaments.
Aquest consorci coneix els objectius, els instruments i les condicions del
Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local
per a la Sostenibilitat (PALS), i expressa formalment la seva voluntat d’adherirs’hi.
La Diputació de Girona, en funció de les seves competències per la prestació
d’assistència econòmica, jurídica i tècnica, està interessada a acollir l’esmentat
consorci al Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS).
A la vista del que s’exposa, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Susqueda al Consorci del
Ter Brugent, constituït pel Consell Comarcal de La Selva i els ajuntaments
d'Amer, Anglès, La Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i Bonmatí, així com
aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix el Consorci, publicats al BOP de
Girona núm. 40 de 26 de febrer de 2007 (DOGC núm. 4775, de 5 de desembre
de 2006).
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a
efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció
d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. De no presentarse’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords.
Quart.- Notificar els presents acords al Consorci del Ter Brugent, als efectes
previstos a l’article 2 dels Estatuts del Consorci.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT
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4.2.- ADHESIO A LA CARTA D’AALBORG
El mes de maig de 1994 es va celebrar a la ciutat d’Aalborg (Dinamarca) la
Primera Conferència Europea de Ciutats i Viles Sostenibles en la qual es va
aprovar la Carta de les Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat (Carta
d’Aalborg).
Aquest document, que recull les directrius de la Cimera de la Terra de Rio de
Janeiro de 1992, insta a les autoritats locals a iniciar el procés de les Agendes 21
Locals, amb el desenvolupament de programes a llarg termini encaminats a un
desenvolupament sostenible des de la perspectiva econòmica, ambiental i social i
posa en marxa la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles.
Des d’aquella data fins ara moltes ciutats, pobles i institucions catalanes s’han
adherit a la carta d’Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles
manifestant, d’aquesta manera, la seva voluntat i compromís d’avançar cap a un
model de desenvolupament harmònic amb el medi ambient i que no hipotequi el
futur dels nostres fills.
Atès que els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i
per tant els destinataris de les recomanacions la carta d’Aalborg, tota vegada
que poden iniciar programes encaminats a un desenvolupament sostenible de la
seva comunitat d’acord amb els principis de l’Agenda 21.
Atès que els objectius i accions recollits en la Carta d’Aalborg es consideren
plenament coherents amb les tasques que el nostre Ajuntament ha de dur a
terme en qüestions socials, econòmiques i medioambientals.
A la vista del que s’exposa, el Ple de la Corporació pren el següent acord:
Primer.- Declarar l’adhesió de l’Ajuntament de Susqueda a la Carta de les
Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat, aprovada a Aalborg (Dinamarca)
el 27 de maig de 1994.
Segon.- Declarar el ple suport de l’Ajuntament de Susqueda a les accions
empreses en el marc de la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles.
Tercer.- Incorporar les recomanacions de la Carta d’Aalborg com a un element
essencial en els treballs de redacció i desenvolupament d’una Agenda 21 Local.
Quart.- Fer arribar l’adhesió a la Carta d’Aalborg a la Diputació de Girona i al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el qual ho
comunicarà al centre coordinador de la Campanya de Ciutats Europees
Sostenibles a Brussel.les.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT
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4.3.- PLANS D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS)
L’any 1972, la Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides
celebrada a la ciutat d’Estocolm va marcar l’inici d’una època, en plantejar per
primer cop la determinant pressió que les economies contemporànies exercien
sobre el medi ambient i els recursos naturals amb efectes. El principi 14 de la
Declaració assenyala “la planificació racional constitueix una eina essencial per
reconciliar qualsevol conflicte entre les necessitats del desenvolupament i la
necessitat de protegir i millorar el medi”.
Així, els principis de l’Agenda 21 aprovats a la Cimera de Rio van tenir, l’any
1994 la seva concreció en el marc de la Conferència Europea sobre les
ciutats sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca). Les autoritats locals i els
representants d’organitzacions internacionals i membres d’administracions i
entitats privades, van adoptar l’anomenada Carta de les Ciutats Europees cap a
la sostenibilitat – o altrament coneguda com a Carta d’Aalborg – en la que es
reconeix el paper històric de les ciutats i pobles en la configuració del nostre
model social i cultural.
Un dels documents de major transcendència que es varen aprovar a la Cimera
de Rio fou l’anomenada Agenda 21, un procés de millora contínua amb finalitat
d’establir les bases per un futur en el qual el desenvolupament sigui sostenible.
Això implica tenir en compte tres aspectes: l'aspecte social, l'aspecte econòmic i
l'aspecte ambiental.
L’Agenda 21 es basa en la premissa que el desenvolupament sostenible no és
una alternativa possible sinó un imperatiu el qual no podem defugir. El canvi que
es demana a les prioritats dels governs i les persones és d’un gran abast, atès
que implica la consideració del factor ambiental en totes les preses de decisions i
en qualsevol camp d’activitat.
Amb el convenciment que les comunitats locals constitueixen un context més
que adequat per a la implementació dels principis de la sostenibilitat, es fa una
crida a les autoritats locals per tal de que creïn la seva pròpia Agenda 21 Local,
amb un Pla d’Acció que assumeixi els objectius generals i els tradueixi en accions
concretes per a una població específica.
Després de 5 anys d’aplicació del programa, i tenint en compte esdeveniments
més recents com la Cimera de Johannesburg, per exemple, el treball de les
Regions a nivell europeu i els nous Plans, Programes, Polítiques i Eines de gestió
ambiental en el marc de la sostenibilitat, la Diputació de Girona s’ha proposat la
revisió i rellançament del programa de suport dels PALS. Aquesta nova etapa
sorgeix amb la voluntat de continuar un programa que ha tingut una acollida
molt positiva entre els municipis gironins.
Considerant el que s’exposa, aquesta Corporació, en relació als Plans d’Acció
Local per a la Sostenibilitat, adopta el següent acord:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la participació de l’ajuntament de
Susqueda en el programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS), segons el model i metodologia definits en aquest
programa.
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Segon.- Assumir el compromís inicial de dur a terme, en base a aquest
programa, una Agenda 21 Local.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona."
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

4.4.- NOMENAMENT RESPONSABLE MUNICIPAL DAVANT EL CONSORCI
TER – BRUGENT I APROVACIÓ DE LA QUOTA ANUAL
Atès que aquest Ajuntament s’adhereix, mitjançant els acords corresponent
d’aquest mateix Ple al Consorci Ter-Brugent, a la Carta d’Aalborg, i als Plans
d’Acció Local per a la sostenibilitat (PALS), tot plegat com a conseqüència de la
mateixa participació a l’esmentat consorci.
Considerant que és menester que un membre del Consistori exerceixi i ostenti la
representació de l’Ajuntament de Susqueda davant aquell organisme.
Atès que la participació a l’esmentat consorci te un cost d’una quota anual de
2.000 € , el Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Primer.- Nomenar al Regidor
Josep Lluís Herranz i Martinez com a
representant de l’Ajuntament de Susqueda davant el Consorci Ter-Brugent.
Segon.- Aprovar la quota anual de 2.000 € com part corresponent a la
participació d’aquest Ajuntament al Consorci Ter-Brugent.
Tercer.- Notificar el Present acord a la persona interessada i al consorci en
qüestió.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT

5.- INFORMES D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa dels assumptes següents:
•

La present setmana en que es celebra el Ple, s’ha posat en funcionament
el servei d’aigua.
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6.- CONTRACTACIÓ PER LA REDACCIÓ DELS DOCUMENTS DE
PLANEJAMENT CORRESPONENTS AL PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTIC
DE SUSQUEDA
L’Ajuntament de Susqueda té prevista la contractació de la redacció dels
documents de planejament corresponents al Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM).
S’han redactat els Plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que
regularan el contracte.
D’acord amb el que disposa l’article 196 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text refós de la llei de contractes de les
administracions públiques, es tracta d’un contracte de consultoria i assistència i
per raó de la quantia, per la seva adjudicació es proposa el procediment obert
per concurs i la tramitació urgent tenint en compte la necessitat de poder dur a
terme un desenvolupament sostenible del municipi, adaptat a la normativa
vigent en matèria d’urbanisme.
L’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, per la qual cosa es proposa
l’adopció del següent acord:
Primer.- DECLARAR I APROVAR LA URGÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ DE
L’EXPEDIEN T, segons el que estableix l’article 71 de la LCAP. Els expedients de
contractació son susceptibles de tramitació urgent. En aquest supòsit la
necessitat és inajornable per raons d’interès públic, com demostra el fet de la
inexistència de planejament urbanístic en el municipi de Susqueda, situació que,
al marge de generar infraccions urbanístiques, pot conduir a un
desenvolupament urbanístic insostenible i sense uns paràmetres urbanístics
coherents a seguir en l’edificació.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació format per els següents documents:
a. Decret d’Alcaldia que inicia l’expedient.
b. Plecs de Clàusules tècniques i Administratives particulars que regiran el
contracte.
c. Informe de Secretaria-Intervenció.
Tercer.- Publicar els Plecs de clàusules tècniques i administratives particulars en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Susqueda, per un termini de DEU DIES NATURALS.
Quart.- Anunciar el procediment de licitació obert per concurs mitjançant la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, en què els interessats podran presentar proposicions dintre del
termini de TRETZE DIES NATURALS, en la forma que estipula el Plec de clàusules
administratives particulars.
Cinquè.- Donar compte de l’acord a Intervenció.
Posat a debat s’aprova per UNANIMITAT
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7.- PLA LOCAL DE JOVENTUT
A proposta de la Tinent d’Alcalde Sra Eva Viñoles i Marín, es sotmet a la
consideració del Consistori el Pla Local de Joventut del municipi de Susqueda.
Per primera vegada en aquest municipi es vol desenvolupar un pla de joventut.
Aquest pla vol copsar la realitat dels joves a Susqueda, joves que per la situació
geogràfica i la situació dels diferents veïnats del municipi s’han acostumat a
desenvolupar les seves tasques laborals i d’esbarjo diàries, fora del municipi.
Amb aquest pla es pretén
començar, i donar continuïtat, a una política
destinada als joves del municipi. El projecte suposa un repte i un esforç i alhora
una il·lusió pel fet de poder iniciar quelcom adreçat a aquest sector de la
població.
És el desenvolupament d’un pla amb visió de futur i de continuïtat, tenint
present sempre la seva participació. Per tot el que s’exposa es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 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

8.- PRECS I PREGUNTES
El Regido r, Sr. Ortín suggereix que es contacti amb alguna empresa per a
prevenir una eventual manca d’aigua.

I no havent-hi cap més assumpte a tracta r, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4
de 7 de la tarda, de la que s’estén la present acta. En dono fe.
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