Ple ordinari 10 d'agost de 2015

Ajuntament de Susqueda
(la Selva)

PLE ORDINARI
10 d’agost de 2015

A les 5 de la tarda del dilluns 10 d’agost de 2015, 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 la mateixa hora 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. Àngel Colom Illamola

JPS-AM
JPS-AM

Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo
que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 5 de la tarda, una vegada
comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix a tractar
els següents assumptes:

Ordre del dia resultant de la sessió

1. Aprovació actes anteriors
2. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer període
entre plens ordinaris
3. Festes Locals 2016
4. Modificació de crèdit MC3 2015
5. Adhesió del consell comarcal de la selva al protocol d'execució de les
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya
6. Addenda al conveni per a la prestació del serveis socials bàsics i
especialitzats exercici 2015
7. Aprovació del compte general. exercici 2014
8. Ratificació del compte de recaptació
9. Ratificació aprovació plànol delimitació de les mesures de prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
10.Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes
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1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Llegida l’acta de la sessió extraordinària del cartipàs de 25 de juny de 2015, i l’acta
de la sessió extraordinària de constitució del nou ajuntament del 13 de juny de
2015 una vegada preguntats pel Sr. Alcalde als presents si hi ha alguna objecció o
manifestació a fer, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents, sense que es
manifesti cap objecció.
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DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL DARRER
PERÍODE ENTRE PLENS ORDINARIS

El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets següents:
Del Decret núm. 13/2015 de 5 de juny de 2015 al 23/2015 de 6 d'agost de 2015.
RELACIÓ DECRETS
Núm.
Decret
13/2015
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015

05/06/2015
10/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
26/06/2015
26/06/2015

Convocatòria Ple aprovació d'actes 10 de juny
Convocatòria Ple constituent 13 de juny
Nomenament tinents d'Alcalde i assignació de delegacions
Convocatòria Ple extraordinari 25 de juny
JR-Etnobotànica Rusticana
Autorització marxa cicloturista

19/2015

24/07/2015

JR-Etnobotànica Rusticana

20/2015

27/07/2015

Modificació de Crèdit MC-3/2015

21/2015

27/07/2015

Convocatòria Ple ordinari 31 de juliol

22/2015

31/07/2015

Suspensió Ple ordinari 31 de Juliol

23/2015

06/082015

Convocatòria Ple ordinari 10 d'agost
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Data

Contingut

FESTES LOCALS 2016

Vist que s’ha publicat l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC
núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la qual s’estableix el calendari de festes
laborals de Catalunya per a l’any 2016, i atès que cal que cada municipi estableixi
quines són les dates de les festes de carácter local, en compliment del que
estableix l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors.
Atès allò que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, i
considerant que cal trametre al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya l’acord de designació de les dates de les festes locals esmentades abans
del 30 de setembre.
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a festes locals del municipi de Susqueda els dies 22 de
gener i 3 d’octubre de 2016, com a dies festius de caràcter local a Susqueda.

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a la tramitació corresponent.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MC3-2015

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Expedient número 3/2015, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses finançat mitjançant majors ingressos i Romanent de tresoreria per a
despeses generals .
Per poder atendre les despeses corresponents per a les quals la consignació és
insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit que es podrà finançar mitjançant els majors ingressos i
Romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions
vigents.
Es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD :
Primer.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els corresponents
crèdits d’acord amb la següent taula:

1/ Modificació d’aplicacions pressupostàries del pressupost d’ingressos.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

75080

7612

87000

CONCEPTE
PUOSC Generalitat. Subvenció
pavimentació camí Sant Martí a la
presa de Susqueda

PRESSUPOST

MC ALTA

MC BAIXA

TOTAL

166.236,77

0,00

-166.236,77

0,00

PUOSC Diputació de Girona.
Subvenció pavimentació camí Sant
Martí a la presa de Susqueda

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

Romanent de Tresoreria

0,00

96.236,77

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

166.236,77

-166.236,77
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2/ Modificació d’aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses
amb càrrec a excés d’ingressos i Romanent de Tresoreria per a despeses
generals.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
920.48

920.22001

CONCEPTE

Altres transferències

Premsa revistes i altres publicacions

PRESSUPOST

MC ALTA

TOTAL

5.000,00

3.000,00

8.000,00

700,00

2.830,00

3.530,00

459.210

Desbrossar camins Coll de Nafrè fins al
Veïnat del Coll

34.500,00

3.872,00

38.372,00

161.6331

Millora de la xarxa d'aigua potable del
veinat del far tram Sta.Anna 1a Fase

21.072,77

1.907,00

22.979,77

161.63301

Millora de la xarxa d'aigua potable del
veinat del far tram Sta.Anna 2a Fase

23.170,44

191,44

23.361,88

0,00

1.960,22

1.960,22

6.000,00

929,28

6.929,28

161.6333
920.22002

Extres portada d'aigua potable del
veinat del far tram Sta.Anna
Material informàtic
TOTAL

14.689,94

Finançament:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

3992

870

CONCEPTE

PRESSUPOST

MC ALTA

TOTAL

Venda de llibres

0,00

1.050,00

1.050,00

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

0,00

13.639,94

13.639,94

TOTAL

14.689,94

Segon.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2015, que cal
finançar mitjançant excés d’ingressos i Romanent de Tresoreria per a despeses
generals.
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Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
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ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AL PROTOCOL D'EXECUCIÓ
DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE
CATALUNYA

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 5 de juny de 2015:
2

Adhesió del Consell Comarcal de la Selva al Protocol d’execució
de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya

Vista la notificació d’acord de la Comissió permanent del Ple, del Consell Comarcal
de la Selva, relativa a l’adhesió del mateix al Protocol d’Execució de les diligències
de llançament als partits judicials de Catalunya, de data 29 d’abril de 2015.
Vista la possibilitat de designa en el Consell Comarcal per part dels Ajuntaments
com a ens supramunicipal per a la gestió de les actuacions citades en el Protocol
esmentat.
Vist l’interès d’aquest ajuntament en acollir-se a aquest protocol i designar el
Consell Comarcal per a la gestió de les actuacions esmentades.
Els membres de la Junta, per unanimitat, acorden:
Primer.- Efectuar designa en favor del Consell Comarcal de la Selva per a la
gestió de les actuacions relatives al Protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya.
Segon.- Donar compte del present acord al primer Ple que es celebri

RATIFICACIÓ ACORD JGL 8.05.2015
6

ADDENDA AL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE SUSQUEDA DURANT L'ANY
2015

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de maig de 2015:

i
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Addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i
especialitzats al municipi de Susqueda durant l'any 2015

Vista la comunicació del Consell Comarcal de la Selva, de data 29 d’abril de 2015,
per la que es comunica a aquest Ajuntament l’Addenda aprovada per la Comissió
Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, al conveni per a la prestació
dels serveis socials bàsics i especialitzats al municipi de Susqueda durant l’any
2015.
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Vista la subrogació íntegra del Consell Comarcal de la Selva, de data 1 de gener
de 2015, en les funcions que venia prestant el Consorci de Benestar Social.
Els membres de la Junta, per unanimitat acorden:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per a la prestació de serveis socials bàsics
i especialitzats al municipi de Susqueda durant l’any 2015.
Segon.- Ratificar el present acord al Ple de la Corporació.
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APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL.EXERCICI 2014

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el COMPTE
GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2014, i en atenció a
l’informe preceptiu emès a l’expedient, del qual es desprèn que es troba conforme
al que disposa la normativa vigent.
Atès que no s’ha produït cap reclamació en contra durant els quinze dies i vuit més,
en què ha estat a exposició pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província número 114 del dia 15 de juny de 2015, es proposa al Ple l’adopció
del següent acord
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Susqueda corresponent a
l’exercici econòmics del 2014, integrat per:

•

Estat i comptes anuals de l’ajuntament.

Segon.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i als demés
organismes corresponents, si s’escau, òrgans als quals s’ha de rendir el Compte
General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa dels mateixos
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RATIFICACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 5 de juny de 2015:
3

Aprovació comptes de recaptació exercici 2014

Vist l’Informe de gestió de l’exercici 2014, corresponent a l’Ajuntament de
Susqueda, el qual incorpora els comptes de recaptació, pel que fa als ingressos
municipals que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell
Comarcal de la Selva.
Els membres de la Junta, per unanimitat, acorden:
Primer.- Aprovar els comptes de recaptació, pel que fa als ingressos
municipals que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell
Comarcal de la Selva, relatius a l’Ajuntament de Susqueda.
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Segon.- Sotmetre el present acord a la seva ratificació al primer Ple que es
celebri.
Tercer.- Notificar el present acord al Servei Gestió Tributària del Consell Comarcal
de la Selva, per al seu coneixement i efectes
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Ratificació aprovació del plànol de delimitació mesures prevenció
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2015:
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Aprovació del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.

La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o
dins la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació
de 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb
trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al
sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o
dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per
tant, la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats
a complir les determinacions de la llei.
Atès que la primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i
aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és
l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció
dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Susqueda” que ha realitzat la Diputació de
7
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Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el
qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Els membres de la Junta, per unanimitat, acorden:

Primer. Aprovar provisionalment el plànol de delimitació, així com el
document d’acompanyament, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes
obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte
la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions
aïllades beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins
dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de
delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es
beneficien.
Quart. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003
s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en
què s’han de fer les franges de protecció.
Cinc. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de
20 dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al DOGC, BOP i tauler
d’anuncis.
Sisè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat
de Catalunya.
Setè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal
i al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a
la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
present
Novè.- Ratificar el present acord pel Ple d’aquest Ajuntament
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INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORIES

L’Alcalde manifesta que no té cap informe per donar a conèixer.
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Per la seva banda, la 1a Tinent d’Alcalde, informa del següent:
1. De l’estat de tramitació del POUM i, en concret, de la seva aprovació
provisional per la Comissió Territorial d’Urbanisme, condicionada a un text
refós en el que ja s’hi està treballant
2. De les gestions destinades a la revisió d‘ofici del cadastre de Susqueda, en
mans de la Gerència del Cadastre de Girona
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PRECS I PREGUNTES

No es produeix cap intervenció en aquest punt de l’Ordre del dia.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde – President de la Corporació
aixeca la sessió a ¼ de 6 de la tarda. En dono fe.
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