AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2006
A Susqueda, a 3 de març 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
FRANCESC TAYANT MASÓ
DANIEL MOLLER PERIA
Per la llsita CiU:
JESUS JORDÀ I AYMERICH
Es va iniciar el Ple amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i es varen adoptar els acords
següents:
Aprovació definitiva del projecte de reforma de la Casa Consistorial.- A continuació,
una vegada examinat l'expedient i el projecte aprovat amb caràcter inicial en sessió del dia 9 de
setembre de 2005, el ple va acordar per unanimitat:
APROVAR amb caràcter definitiu, el projecte tècnic corresponent a l'obra titulada Reforma
de la Casa Consistorial, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis, any 2006, atès que durant el
termini d'exposició al públic del citat projecte, comptat des del 24 de gener fins el 25 de febrer de
2006 (segons edicte publicat en el BOP 15, de 23-02-06), no s'ha presentat cap al.legació
PUOSC 2006. Acceptació d'ajuts i normativa.- Acte seguit, en relació amb el mateix
expedient, el Ple va acordar per unanimitat:
Primer: acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita,
titulada Reforma de la Casa Consistorial, inclosa en el PUOSC, any 2006..
Segon: acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer: considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar la/les persona/es següent/s:
Nom i cognoms del director facultatiu / de la directora facultativa de les obres
Bernad Masó Carbó
Títol professional
Arquitecte Tècnic municipal, Col. 514.

Quart: es compromet a solucionar, al seu càrrec exclussiu, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Plec de condicions per a la contractació de les obres de remodelació de la Casa
Consistorial.- Acte seguit, i en relació amb el punt anterior, el Ple va acordar per unanimitat
aprovar el plec de condicions tècniques i administratives que han de regular l'adjudicació i
contractació de l'obra titulada Remodelació de la Casa consistorial, en la modalitat de subhasta, i
exposar-lo al públic durant el termini de vint dies hàbils als efectes d'exàmen i presentació
d'al.legacions.
En cas de no peresentar-se'n cap, quedarà aprovat amb caràcter definitiu.
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Així mateix, s'acorda anunciar simultàniament la subhasta pels mitjans habituals, per tal que
en el termini de 26 dies posteriors a la publicació del corresponent edicte en el B.O.P. de Girona els
interessats puguin presentar les pliques amb les seves ofertes econòmiques.L'efectivitat quedarà
condicionada a l'aprovació definitiva del plec de clàusules, de la manera que es preveu en el
paràgraf anterior.
Aprovació inicial del Pressupost municipal per al 2006.- Acte seguit, a proposta de
l'Alcaldia, el Ple de la Corporació, amb el quorum que preveu la vigent legislació sobre el règim
local va adoptar per unanimitat l’acord següent:
1.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2006, presentat al Ple per l’Alcaldia 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.
1.- DESPESES
1.2.3.4.6.9.Totals

ECONÒMIC
33.400
121.100
1.000
5.000
125.800
3.700

FUNCIONAL
0.4.700
1.94.000
3.7.500
4.133.800
5.50.000

290.000

290.000

2.- INGRESSOS
1.93.700
2.1.500
3.9.200
4.64.000
5.400
7.121.200
Total
290.000
ANNEX DE PERSONAL
FUNCIONARIS
1.1.- Secretari-Interventor. Grup B, Eximida

1 plaça. (vacant)

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

1 plaça

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
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presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Subvenció per desbrossar camins.- A continuació, a proposta de l'Alcaldia, el Ple va
acordar per unanimitat:
1.- Aprovat el pressupost corresponent als treballs de neteja i desbrossament de marges de
camins d'accés al municipi, per import de 4.303,60 euros, segons la memòria valorada dels serveis
tècnics municipals.
2.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció a fons perdut, per import de 1.500
euros, dins la campanya de subvencions a ajuntaments per a la neteja, conservació i desbrossament
de marges de camins d'accés municipal, any 2006, fent constar que l'Ajuntament coneix i accepta les
bases que regeixen la convocatòria.
Sol.licitud de subvenció a la Diputació per conveni.- 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, mitjançant conveni, per
import de 18.000 euros, dins la modalitat de subvencions per conveni, fent constar que l'Ajuntament
coneix i accepta les bases que regeixen la convocatòria
Informacions i assumptes de l'Alcaldia i equip de govern.- El Sr. Muntada informa que ha
detectat en el barri del Coll la instal.lació de diverses cases prefabricades, de fusta, i pregunta a
l'Alcaldia si el promotor disposa de llicència.
L'Alcalde assenyala que no consta que s'hagi sol.licitat llicència i que en cap cas l'Alcaldia
l'ha concedit, atès que es tarcta de sòl no urbanitzable. Comprovarà si s'ha comès una infracció
urbanística i, si es confirma, iniciarà el corresponent expedient per restaurar la realitat alterada,
comunicant-ho al presumpte infractor i als Serveis Territorials d'Urbanisme.
En segon lloc, a petició dels regidors Srs. Moller i Muntada, l'Alcalde exposa que cercarà una
manera o solució per poder desbrossar una zona de protecció entorn les cases de la “urbanització”
del Coll, tot i que pot ser difícil, atès que es tracta de cases aïllades enmig de la muntanya, en sòl
forestal i qualificat com a no urbanitzable. En tot cas, es requerirà novament als propietaris perquè
mantinguin net l'entorn o, en el seu cas, se'ls demanarà la corresponent autorització per entrar a les
finques particualrs a desbrossar.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 19 h.

