AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2006
A Susqueda, a 10 de febrer 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 llista 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:
Delimitació del terme municipal de Susqueda.- Vista la necessitat de realitzar un estudi
per tal de resoldre les discrepàncies entre les diferents dades gràfiques de què disposa l'Ajuntament
de Susqueda en relació amb els límits del teme municipal en el seu límit amb Les Planes d'Hostoles.
Vist el que disposa l'article 33 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens
locals,
A proposta de l'Alcaldia, per unanimitat el Ple acorda:
1.- Iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Susqueda i la creació de la
Comissió encarregada de realitzar les operacions de delimitació.
2.- La Comissió municipal encarregada de realitzar les operacions de delimitació quedarà
integrada pels membres següents: Alcalde, Sr. Joan Mercader i Arimany, Regidors Francesc Tayant
i Joan Muntada, tècnic Bernat Masó i Secretari, Josep Casas.
3.- Comunicar el contingut del present acord al municipi de Les Planes d'Hostoles, als
efectes que en el termini de dos mesos a comptar des de la data de recepció de la comunicació,
procedeixi a nomenar, per acord del Ple, la Comissió a què fa referència l'art. 33 del Reglament de
demarcació territorial i població dels ens locals.
4.- Manifestar que no cal procedir a comunicar el contingut d'aquest acord a la resta de
municipis col.lindants, atès que les respectives delimitacions amb ells ja estan totalment fixades.
5.- Que la comissió municipal elabori un llistat de propietaris de les finques afectades per tal
de comunicar-los el contingut del present acord que també haurà de ser comunicat al Departament
de Governació de la Generalitat.
Moció presentada per l'equip de govern (ERC).- A proposta de l'Alcaldia, que manifesta
la importància de l'actual moment històric per al futur de l'autogovern de Catalunya, el Ple adopta
per unanimitat l'acord següent:
1.- Adherir-se a la campanya ciutadana impulsada per la Plataforma pel Dret a Decidir.
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2.- Donar suport a la manifestació convocada per la Plataforma pel Dret a Decidir el 18 de
febrer de 2006 a Barcelona, promovent l'assistència a la mateixa.
3.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma pel Dret a Decidir, a l'Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al president del Parlament de Catalunya i als
diferents grups amb representació en aquesta cambra.
Adhesió a l'Associació Catalana de Municipis.- L'Alcalde presenta al Ple la següent moció
que es transcriu literalment, la qual és aprovada per unanimitat:
“Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument valuós i
necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si mateixa i
tota sola,
“Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa de la
personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat de les nostres
comarques i de la realitat nacional de Catalunya,
Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament adopta per unanimitat els acords següents:
1.- Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els Estatuts i
els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; al mateix temps, facultar el
Sr. Joan Mercader i Arimany, Alcalde, per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs
que ens hi puguin correspondre.
2.- Que el Sr. Secretari lliuri abans de quinze dies el certificat d'aquest acord i el trameti a
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
No havent-hi cap altre tema a l'ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18'30 h.

