AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2005
A Susqueda, a 4 de febrer 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 de la Liquidació del Pressupost de 2004.- Es va sotmetre a l'aprovació del Ple
la Liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici de 2004, amb un Romanent de
Tresoreria a final d'exercici de 137.495,20 €.
Examinada la Liquidació, considerant que està ben elaborada i justificada, el Ple va acordar
per unanimitat la seva aprovació definitiva.
Actualització de preus del servei de recollida d'escombraries.- Examinada la sol.licitud
presentada per l'empresa CESPA S.A. encarregada del servei de recollida d'escombraries, per a
l'actualització dels preus del servei per a l'exercici de 2005, el Ple va acordar per unanimitat aprovar
l'augment del cost en un 3'2%, aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005.
Electrificació de Martí Sacalm. S'exposa la problemàtica sorgida en relació amb les obres
d'instal.lació de la xarxa d'electrificació al sector de Sant Martí Sacalm, el retard en l'execució de les
quals, motivat per la no disponibilitat de totes les autoritzacions dels propietaris afectats, pot
comportar la pèrdua de la subvenció atorgada l'any 2003 dins el Pla d'electrificació rural de
Catalunya (PERC).
Tot i que l'obra s'acabarà d'executar amb normalitat, amb una petita variació en el traçat i el
soterrament d'un tram, el Ple acorda posar-ho en coneixement dels veïns, exposant de manera
succinta els motius del retard.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18'15 h.

