Ple ordinari 29 d’abril de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE ORDINARI
29 d’abril de 2016

A les 7 de la tarda del divendres 29 d’abril de 2016, 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, als sols efectes de confeccionar l’acta, quina
gravació serà destruïda una vegada aprovada definitivament, sense que ningú
manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 7 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, UNA MOCIÓ A L’ORDRE DEL
DIA DEL PLE DE 29 D’ABRIL DE 2016
Abans de començar a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre
proposa incorporar-hi, pel procediment d’urgència previst a
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, dues
d’acord.

del Dia, l’Alcalde
l’article 106
i
s'aprova el Text
noves propostes

Els punts que es proposen, amb la numeració correlativa que els correspondria ,
són els següents:
8.- Ratificació interposició requeriment previ

En el supòsit que s’aprovi la seva incorporació a l’ordre del dia el punt passaria a
tenir el número d’ordre 8 passant el punt d’Informes d’Alcaldia i regidories al núm.
9 i Precs i Preguntes al núm. 10.

S’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació actes anteriors
2. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer període entre
plens ordinaris
3. Donar compte d’informes i documents de tresoreria i d’intervenció
4. Codi Ètic i Bon Govern de l’Ajuntament de Susqueda.
5. Moció de suport a la Conca del Ter, a la recuperació del cabal ecològici a
la reducció del transvasament.
6. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de pavimentació del
camí de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant
Martí Sacalm – la Placeta.
7. Suport a la marxa SOM al seu pas per Susqueda
8. Ratificació interposició requeriment previ
9. Informes d'Alcaldia
10. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Llegida l’acta de la sessió ordinària de data 29 de gener i l’acta de la sessió
extraordinària de 24 de març de 2016, una vegada preguntats per l’Alcalde als
presents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer, s’aproven per
UNANIMITAT dels assistents, sense que es manifesti cap objecció als textos
corresponents
S’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
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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. 11/2016 de 5 de febrer de 2016 al 49/2016 de 26 d'abril 2016
RELACIÓ DECRETS
Núm.
Decret

Data

11/2016

5 de febrer

Compareixença recurs ordinari 6/2016

12/2016

5 de febrer

Aprovació memòria valorada arranjament camins

13/2016

5 de febrer

Aprovació despesa Germans Cañet i Xirgu, SL

14/2016

5 de febrer

Aprovació relació de factures

15/2016

12 de febrer

Aprovació despesa Señales Girod, SL

16/2016

12 de febrer

Aprovació despesa tríptics promoció de Susqueda

17/2016

12 de febrer

Aprovació despesa material informàtic

Contingut

Ple ordinari 29 d’abril de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

18/20161

12 de febrer

Aprovació de factures

19/2016

17 de febrer

Aprovació despesa subscripció bústia de Correus

20/2016

26 de febrer

Aprovar liquidació pressupost exercici 2015

21/2016

26 de febrer

Comunicació actuació desbrossada St.Benet

22/2016

26 de febrer

Aprovar pressupost recollida deixalleria del Far

23/2016

26 de febrer

Aprovar despesa Escura-xemeneies

24/2016

26 de febrer

Aprovar relació de factures

25/2016

26 de febrer

Aprovar despesa neteja 3 dipòsits veïnat del Coll

26/2016

26 de febrer

Autoritzar despesa aparell clor dipòsit St.Martí

27/2016

01 de març

Aprovar expedient de modificació de crèdit

28/2016

04 de març

Aprovar despesa compra cafetera local social

29/2016

18 de març

Aprovar pressupost recollida contenidor del pantà

30/2016

18 de març

Aprovar quota Consorci del Ter

31/2016

18 de març

Aprovar aportació Fundació Esclerosi Múltiple

32/2016

18 de març

Aprovació relació de factures

33/2016

18 de març

Autoritzar despesa desbrossada St.benet

34/2016

18 de març

Aprovar pressupost estació meteorològica

35 /2016

21 de març

Aprovar despesa nou subministrament Endesa

36/2016

21 de març

Convocatòria Pler extraordinari

37/2016

31 de març

Delimitació termes Osor-Susqueda interposició de recurs

38/2012

31 de març

Concessió llicència d'obres

39/2016

31 de març

Concessió llicència d'obres

40/2016

31 de març

Concessió llicència d'obres

41/2016

01 d'abril

Autoritzar despesa equip cloració dipòsit veïnat Far

42/2016

01 d'abril

Aprovació relació de factures

43/2016

08 d'abril

Interposició recurs contra resolució CTUG correcció fitxa
Catàleg Masies

44/2016

08 d'abril

Concessió llicència d'obres

45/2016

08 d'abril

Aprovació relació de factures

46/2016

22 d'abril

Concessió llicència d'obres
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47/2016

22 d'abril

Autoritzar despesa arranjament de camins

48/2016

22 d'abril

Aprovació relació de factures

49/2016

26 d'abril

Convocatòria Ple ordinari

La Corporació es dóna per assabentada
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DONAR COMPTE
D'INTERVENCIÓ

D'INFORMES

I

DOCUMENTS

DE

TRESORERIA

I

El Secretari-Interventor, dóna compte dels Informes corresponents d’intervenció i
tresoreria al període en curs, i en concret l’informe de morositat i d’execució
trimestral.

La Corporació es dóna per assabentada
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CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SUSQUEDA

Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que els subjectes obligats en matèria
de transparència s’han de dotar d’un codi de conducta dels seus alts càrrecs en
el que es recullin els principis ètics i les regles de conducta sempre de
conformitat amb la legislació vigent,
Vist el contingut del Codi Ètic proposat des de secretaria de l’Ajuntament,
Vist allò que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
Per tot el que s’ha exposat en els apartats anteriors es proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar el Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament de Susqueda amb
el contingut que s’annexa.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies mitjançant anunci al BOP de Girona i al tauler d’edictes de la Corporació
d’acord a allò establert a l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Tercer.- En cas no presentar-se al·legacions ni suggeriments al respecte el Codi
Ètic esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar nous acords al
respecte. Un cop aprovat definitivament es publicarà el text íntegre del Codi Ètic
al BOP de Girona i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

ANNEX
CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SUSQUEDA

PREÀMBUL
Aquest Codi recull els principis, les regles i els models de conducta desitjables
per part dels membres del Consistori, el personal al servei de l’Ajuntament i les
empreses que tenen relació amb l’Ajuntament.
Els principis que l’inspiren són la transparència i bon govern, eficàcia, eficiència i
igualtat.
El codi té vocació d’instrument d’autoregulació de les actuacions dels membre
electes i dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Susqueda, i ho fa
sota la fórmula de document normatiu.
La vigència d’aquest Codi transcendeix el període temporal dels mandats
municipals i serà objecte de revisió periòdica per adaptar-lo als futurs
requeriments de l’organització i als nous contextos socials i econòmics.
El Codi s’estructura en dos grana apartats: els Principis Generals com a base de
l’actuació de les persones electes i dels treballadors i treballadores municipals; i
els Principis Ètics i de Conducta, que desenvolupen i concreten els anteriors
Principis Generals en els següents àmbits d’actuació municipal: el govern,
l’administració i els serveis públics a la ciutadania.
1. ÀMBIT OBJECTIU
L’objectiu d’aquest document és recollir els principis, les regles i els models de
conducta desitjable per part dels membres del consistori. La finalitat d’aquest
Codi és orientar i guiar la conducta dels subjectes als que s’adreça, establir el
model professional recognoscible, així com facilitar la interpretació de les normes
estatutàries i disciplinàries que siguin d’aplicació.
D’aquesta manera s’espera millorar les relacions i la confiança entre la ciutadania
i l’Ajuntament de Susqueda.
2. ÀMBIT SUBJECTIU
El Codi d’Ètica i Bon Govern és d’aplicació a totes les persones electes de la
corporació municipal, a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, així
com a tots els ens, entitats, organismes i empreses dependents (en endavant
definit genèricament com l’Ajuntament).
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Totes les persones subjectes a aquest Codi, en la seva activitat relacionada amb
l’Ajuntament, hauran de respectar els valors, els principis i els criteris que hi
estan continguts, tant en les seves relacions professionals com en la seva
actuació política, si fos el cas.
L’Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per tal que les entitats que no
pertanyin al sector públic i que gestionin serveis de titularitat municipal, i també
les associacions i entitats que rebin subvencions públiques per part de
l’Ajuntament incorporin a la seva actuació els principis recollits en aquest Codi.

3. PRINCIPIS GENERALS
Totes les persones subjectes a aquest Codi actuaran, en l’exercici de les seves
funcions, tenint en compte els valors i principis democràtics, i d’acord amb els
principis següents:

Legalitat
Totes les decisions i actuacions s’ajustaran sempre a l’ordenament jurídic en
vigor.
Imparcialitat, independència i objectivitat
Totes les decisions s’adoptaran amb objectivitat vers les persones, sense
perjudicis ni favoritismes, i amb imparcialitat respecte les diferents opcions
legalment possibles, amb prevalença del bé comú i la igualtat.
Eficàcia, economia i eficiència
S’actuarà d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, vetllant
sempre per l’interès general.
Dedicació al servei públic i exemplaritat
L’actuació professional de qualsevol servidor públic ha d’esdevenir un model de
referència vers la ciutadania en el seu treball diari el qual ha de realitzar sempre
conforme als deures i les normes que el regulen.
Obertura i transparència
Es facilitarà la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de
l’Ajuntament i les seves actuacions, fomentant així la participació informada de
les persones en qüestions d’interès públic de forma útil, veraç i comprensible.
Confidencialitat
Es garantirà la seguretat i la protecció de les dades a les que es té accés, fins i
tot després de deixar l’organització.
Integritat i honradesa
S’exerciran les tasques amb professionalitat i responsabilitat, tenint el bé comú,
el servei a les persones i l’ètica pública com a referent de les seves actuacions.
Diligència
Es resoldran els tràmits de manera àgil i ràpida, fent bon ús dels serveis públics i
dotant-los dels recursos necessaris per aconseguir-ho.
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Respecte a la diversitat
Es serà respectuós i considerat amb les persones i se’ls oferirà el tracte adequat
amb independència del seu origen i creences.
Proporcionalitat
Les actuacions de l’Ajuntament s’adoptaran sempre de manera adequada i
proporcionada a la finalitat que persegueixen, tot tenint en compte les
necessitats de les persones, els col·lectius i els territoris a les que van dirigides, i
conciliant també l’interès general amb els dels particulars.
Accessibilitat
Es garantirà l’ús de mitjana i sistemes que facilitin la interacció amb la ciutadania
de manera fàcil, segura i comprensible, amb especial atenció a aquelles persones
amb alguna discapacitat o amb dificultats especials.
Responsabilitat i respecte
Respecte, tractant amb atenció i consideració totes les persones i institucions,
sens perjudici ni discriminacions, amb tota la dignitat que els correspon. I
responsabilitat, entesa com el fet d’assumir les conseqüències legals i morals de
les accions i omissions passades i presents, estan disposats a donar compte
d’elles.

4. PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA
Tots i cadascuna de les persones que integren l’Ajuntament desenvoluparan les
seves funcions en base als següents principis ètics i de conducta:
4.1 Sobre el bon govern
Respectar els drets fonamentals i llibertats públiques evitant tota actuació
que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic,
gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o
qualsevol altre condició o circumstància personal o col·lectiva de tipus social,
moral, econòmic, ideològic o polític.
Fomentar de forma activa la inclusió i la cohesió de la ciutadania de
Susqueda per tal que se sentin partícips de la vida del municipi.
Garantir, facilitar i fer complir l’establert a la llei respecte les
responsabilitats civils, penals, disciplinàries i la responsabilitat patrimonial de les
persones que treballen vers el públic i representants electes immersos en
procediments judicials.
Les persones representants electes procuraran buscar l’acord en els
termes d’interès general pel municipi, escoltant-se mútuament i cercant
l’aproximació entre les forces que representen. En tot cas, tenen la
responsabilitat de defensar raonadament les seves propostes i respectar les
opinions de la resta de persones representants, sense utilitzar en cap moment
com arguments del debat polític aspectes de la seva vida privada, creences o
estils de vida personals.
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Facilitar a totes les persones dels grups municipals electes l’accés a tota
la informació necessària referent als acords que han d’aprovar en els òrgans
col·legiats dels quals en formin part, així com a aquella informació que determini
la llei, i dotar-los dels instruments i recursos necessaris per tal que puguin
desenvolupar les seves funcions.
Fer públiques les retribucions íntegres i de les possibles compensacions
econòmiques percebudes pels càrrecs electes, directius i de confiança de
l’Ajuntament en exercici de la seva funció.
Els càrrecs electes, directius i de confiança de l’Ajuntament vetllaran pel
compliment estricte de la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats, no
permetent que els seus ingressos personals entrin en conflicte amb les seves
responsabilitats públiques. A més, estaran obligats a denunciar davant els
òrgans competents les il·legalitats al respecte de les que siguin coneixedors en
l’exercici de la seva activitat política.
En cas que els càrrecs electes siguin coneixedors de males pràctiques en
el si del seu grup polític (corrupció, prevaricació ...) ho faran saber d’immediat
als òrgans competents i, si s’escau, als òrgans judicials.
En cap supòsit es podrà oferir o acceptar de forma directa o indirecta de
tracte de favor o serveis en condicions avantatjoses derivades de l’exercici de la
seva activitat pública.
Garantir la transparència de les actuacions i decisions de l’Ajuntament i
respectar el dret de la ciutadania a una informació clara i suficient sobre tots
aquells assumptes que l’afectin, amb la presumpció de què, en cas de dubte,
prevaldrà sempre la interpretació més favorable al ciutadà.
Donar publicitat a través de la web municipal de les actes íntegres de les
sessions plenàries de l’Ajuntament.

4.2 Sobre la bona administració de l’Ajuntament
Resoldre els tràmits i procediments administratius amb diligència, eficàcia
i total objectivitat, tot garantint que els ciutadans del municipi coneguin i puguin
exercir els seus drets i complir amb les seves obligacions.
Impulsar la modernització i la millora contínua de l’administració i gestió
municipal, basades en els principis d’estalvi, eficiència i efectivitat.
Propiciar el desenvolupament professional i personal dels treballadors de
l’Ajuntament, i promoure la innovació, la creativitat i l’intercanvi de coneixement
al si de l’organització. També es vetllarà per l’adequada formació dels
treballadors i treballadores.
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Respectar els principis ètics i de conducta que recull l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP).
Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns
públics, i vetllar per la cura i conservació dels mitjans i materials municipals,
d’acord amb els principis de bon govern de la Llei de transparència.
Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i ajuts
municipals, així com el posterior control en la seva execució, disponibilitat i
justificació de les aportacions municipals.
Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i
concessió de subvencions i ajuts municipals, i publicar posteriorment la relació
de persones i entitats beneficiàries i les quanties dels ajuts i subvencions
atorgades.
Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució
pressupostària, el planejament i la gestió urbanística, la concessió de llicències,
la selecció de personal i la resta de procediments administratius.
Treballar per a la millora de la coordinació entre administracions, i per a la
integració d’informació i serveis i contribuir a la seva racionalització i millora.
4.3 Sobre els serveis públics a la ciutadania
Promoure les actituds democràtiques per tal de potenciar una ciutadania
activa, participativa i crítica.
Promoure el valor de l’associacionisme i un teixit associatiu ric,
democràtic, autònom i compromès amb el municipi.
Garantir el dret de la ciutadania a conèixer l’estat i a obtenir còpies de la
documentació dels procediments que l’afectin de forma particular, respectant
sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.
Garantir l’accés de la ciutadania a la informació sobre aquelles matèries o
assumptes que tingui dret a conèixer, i facilitar l’exercici dels seus drets i el
compliment de les seves obligacions.
Potenciar i millorar els diferents canals de comunicació amb la ciutadania,
i fer més comprensible el llenguatge i el procediment administratius.
Desenvolupar progressivament l’administració electrònica i promoure’n
l’ús per part de la ciutadania en els termes que marca la Llei 11/2007 d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Garantir el dret de les persones a ser escoltades i prestar especial atenció
a les seves opinions, queixes i suggeriment respecte de la gestió municipal, i
instrumentar els procediments que facin possible la seva recepció, el tractament
i la resposta en el temps i la forma adequats. I, si fos el cas, derivar la persona
sol·licitant de la informació o servei a la dependència municipal que
correspongui.
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Fomentar i facilitar l’assistència i representació de la ciutadania en espais
i processos de participació, amb el compromís de compartir-ne els resultats amb
totes aquelles persones que n’han format part.

5. APROVACIÓ DEL CODI
L’Aprovació del Codi s’ha de dur a terme mitjançant l’adopció del corresponent
acord de Ple, a fi de facilitar l’íntegra subscripció dels seus principis i valors per
la totalitat dels membres de la corporació, govern i oposició.
L’adequada execució del Codi exigeix l’assignació individualitzada d’aquesta
responsabilitat en el seu marc de l’organització política i administrativa, a l’efecte
de garantir el compliment dels seus objectius.
Els òrgans i personal responsable d’aquesta funció han d’adoptar tantes
actuacions com siguin necessàries per tal de garantir l’adequada difusió i
coneixement del Codi.
6. VIGÈNCIA
El Codi entrà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple municipal, No
obstant això per, la implantació d’aquelles mesures que requereixin mitjans
tècnics, organitzatius o tecnològics addicionals es realitzaran en el menor temps
possible i conforme a les disponibilitats pressupostàries.
El contingut d’aquest Codi es podrà revisar i actualitzar periòdicament atenent
les necessitats, propostes i suggeriments dels diferents membres de
l’ajuntament implicats, havent-se d’aprovar pel Ple municipal.
Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, i amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació.
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MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL CABAL
ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT.

Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni
2016-2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que
estableix la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic
del Delta de l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les migracions d'aus entre
Europa i África, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica
de l’Ebre aprovat pel govern espanyol, que té el rebuig de gran part de la
societat catalana demostrat en la gran manifestació feta a Amposta el passat 7
de febrer.
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de
la seva preservació i reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a
país de protegir i defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en
relació al seu cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.
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Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la
defensa del cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells
comarcals i la Diputació de Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la
regulació del seu cabal a través dels embassaments i del constant transvasament
d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba sovint en unes
condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per les comarques
gironines.
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del
territori català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta
solidaritat ha servit, com s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades
ocasions, per contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país.
Tanmateix, estem en un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop
més freqüents, i en part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres
conques catalanes, en què des de les comarques gironines exigim un
replantejament d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de suposar un
avenç cap al desenvolupament sostenible del país.
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el
Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període
2016-2021. En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou
règim de cabals de manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla
Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de
juliol de 2006, per d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de
transvasament i fer front a les obligacions de la privatització de l’empresa Aigües
Ter-Llobregat transvasant així 166 hm3/any del riu Ter cap a la regió
metropolitana de Barcelona.
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera
suposa transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques,
provoca greus problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat
de manifest les al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el
Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma
Aigua és Vida.
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir
nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada
de les entitats i organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís
del Conseller de Medi Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a
reduir paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir
a l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim.
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es
defineix el sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques
separadament, de manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les
dades per a cada conca, la conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment
quan es parla de recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues entitats
separades, es dóna a entendre que hi ha una única conca: el “sistema TerLlobregat”.
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En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder
aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una
llei franquista, vigent encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, que
no pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es proposa des de l’ACA.
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que
pateix el riu Ter en el transvasament de la seva aigua.
Segon.- Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel
Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma
Aigua és Vida de Girona al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes en la
redacció definitiva d’aquest Pla.
Tercer.- Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central
d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les
entitats que treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos
hídrics del nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la
seva tasca.
Quart.- Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les
masses d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu
deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic,
per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.
Cinquè.- Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà
de 2008 signada pel govern de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la
gestió de totes les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a
Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació i
gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans d'interessos
privats i ser una eina d'especulació i mercadeig.
Setè.- Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions
d’aforament existents a la conca del Ter funcionin correctament i es pugui
garantir un accés constant, directe, continu i entenedor a les dades i informació
sobre els cabals existents a cada moment; així mateix, augmentar el nombre
d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals afluents.
Vuitè.- Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula
de treball a nivell català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que
tingui la finalitat de buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt
del país.
Novè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al Consorci
del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la Plataforma Aigua
és Vida de Girona.
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Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, i amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació.
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PROPOSTA ACORD DE PLE: Aprovació Pla de Seguretat i Salut de
les obres per a la pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la
presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta.

Vist el contracte d’obres per a la pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a
la presa de Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm-La Placeta, l’adjudicació
del qual a favor de MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U es realitzà per acord
de ple de data 24 de març de 2016.
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres esmentades, presentat en aquest
Ajuntament pel contractista adjudicatari, en data 18 d'abril de 2016, redactat
per Prevenció Laboral Gremi, SLU.
Vist l’informe FAVORABLE del Coordinador de Seguretat i Salut de les Obres.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb la Secretaria i
amb l’establert a l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,
Es proposa als membres del Ple l'adopció del present acord:
Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per MASSACHS OBRES I
PAISATGE, S.L.U i redactat per Prevenció Laboral Gremi, SLU, per a l’execució de
l’obra per a la pavimentació del camí de Sant Martí Sacalm a la presa de
Susqueda. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm- La Placeta.
Segon. Que es doni trasllat d’aquesta Resolució al contractista de les obres als
efectes de la seva comunicació a l’autoritat laboral.
Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, i amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació.
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MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM AL SEU PAS PER SUSQUEDA

La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà
totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4
columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta
de senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat).
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament,
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en
relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la
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societat en un país i un món millors i per a tots.
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes
aquelles persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que
hi vulguin participar.
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí - Serveis
de Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional El Camí per
la qual transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia
Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i
senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i
illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la
història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte
col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000
amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i
de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de
vista cultural, social i turístic.
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016
seguint l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de
Catalunya.
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast
nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics.
Atès que l’Ajuntament de Susqueda compta entre els seus compromisos i
objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes
socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible.
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al
servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud
nacional de forma col·lectiva.

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents
maneres:
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa,
preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat,
voluntat i disponibilitat.
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que
volem.
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Susqueda el dia 5
de juliol, concretament per Sant Martí Sacalm
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Susqueda s’adhereix formalment a la Marxa Som
perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a
la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica participativa.
SEGON.- L’Ajuntament de Susqueda es compromet a facilitar, l’equipament
del local social per l’àpat que s’escaigui, sense utilització de la cuina, en horari a
convenir amb el consistori, per al bon funcionament de la Marxa Som.
TERCER.- L’Ajuntament de Susqueda es compromet a fomentar aquest
recolzament entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que
calgui.
QUART.- L’Ajuntament de Susqueda col·labora amb la cessió del local social
així com el pagament de les despeses de la persona encarregada de gestionar
l’obertura i tancament el local social en les hores que resti obert als participants.
Aquest local no és un espai apte per dormir, atès que no reuneix les condicions.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a l’Associació PAS-Amics d’El Camí
(elpas@elcami.org)a la Marxa Som (info@lamarxasom.cat) al Consell Comarcal
de la Selva, a presidència de la Diputació de Girona, a presidència del Parlament
de Catalunya i a presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne
difusió a través del web municipal.
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RATIFICACIÓ INTERPOSICIÓ REQUERIMENT PREVI

Vista la Resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 23
de febrer de 2016, per la que es resol la petició d'aquest ajuntament de
correcció de la fitxa S-315 corresponent a la Fonda, del Catàleg de Masies i
Cases Rurals municipal.
Atès que aquest ajuntament no comparteix els criteris esgrimits per la Comissió
a la Resolució esmentada i comparteix els establerts a l'Informe de Secretaria
redactat a l'efecte.
De conformitat a allò establert a l'article 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Els membres del Ple, per unanimitat, adopten el següent acord:
Primer.- Ratificar la interposició del Requeriment previ contra la Resolució de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 23 de febrer de 2016, per la
que es resol la petició d'aquest ajuntament de correcció de la fitxa S-315
corresponent a la Fonda, del Catàleg de Masies i Cases Rurals municipal del
municipi de Susqueda.
Segon.- Ratificar l'acord, en el seu cas desestimatori, d'interposar Recurs
Contenciós Comparèixer davant la Sala Contenciosa-Administrativa, del Tribunal
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Superior de Justícia de Catalunya, contra la Resolució de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona, de data 23 de febrer de 2016, per la que es resol la
petició d'aquest ajuntament de correcció de la fitxa S-315 corresponent a la
Fonda, del Catàleg de Masies i Cases Rurals municipal del municipi de Susqueda.
Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, i amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació.
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INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORIES

L’equip de govern informa del següent:
•
•
•
•
•
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De l’inici imminent de les obres de pavimentació de la carretera de Sant
Martí a la Placeta.
Del desenvolupament de la organització de la marxa Susqueda camina pel
dia 15 de maig.
De la visita del President de la Diputació, precisament avui dia 29 d’abril
de 2016, al que se li han traslladat les necessitats del municipi de
Susqueda.
De la reunió en el municipi de Peramola (la Noguera) sobre els Plans
d’Usos dels embassaments de Catalunya.
De la sessió de treball del Consorci Ter Brugent i el Consell Comarcal de la
Selva sobre promoció econòmica i turística, celebrada ahir, dia 28 d’abril
de 2016 al Local Social de Susqueda.

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 i mig de 8 de la tarda. En dono fe.

