Ple ordinari 29 de juliol de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE ORDINARI
29 de juliol de 2016

A les 7 de la tarda del divendres 29 de juliol 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 DE JULIOL 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:
10.- Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016

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.
11 i Precs i Preguntes al núm. 12.
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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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació actes anteriors
2. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer període entre
plens ordinaris i, si s’escau, dels informes d’intervenció
3. Modificació crèdit
4. Ajuts per a material escolar
5. Festes locals per a l'any 2017
6. Ratificació i/o aprovació de convenis
7. Proposta Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica
8. Proposta Moció de Suport institucional al a iniciativa per a la reforma
horària.
9. Proposta Moció de suport als micropobles de Catalunya i als seus
representants.
10. Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016.
11. Informes d'Alcaldia
12. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Llegida l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril, 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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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. 50/2016 de 28 d'abril de 2016 al 86/2016 de 25 de juliol 2016
RELACIÓ DECRETS
Núm.
Decret

Data

50/16

28 d’abril

Autoritzar despesa material Susqueda Camina

51/16

29 d’abril

Contractar actuació musical aplec del Coll

52/16

29 d’abril

Concórrer subv. Diputació foment produccions
editorials

53/16

29 d’abril

Aprovació relació de factures

Contingut

Ple ordinari 29 de juliol de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

54/16

4 de maig

Denegar petició llicència

55/16

6 de maig

Concórrer subv. Diputació accés noves tecnologies

56/16

6 de maig

Sol·licitar informe social

57/16

6 de maig

Aprovació relació de factures

58/16

6 de maig

Autoritzar despesa arranjament de camins veïnals

59/16

20 de maig

Aprovació relació de factures

60/16

23 de maig

Aprovar quotes 2016 Consorci Ter-Brugent

61/16

23 de maig

Aprovar aportació anual Orquestra Jove la selva

62/16

01 de juny

Llicència d’obres

63/16

03 de juny

Aprovació relació de factures

64/16

07 de juny

Oferta pràctiques Facultat Turisme UdG

65/16

07 de juny

Requerint documentació llicència d'obres

66/16

07 de juny

Aprovació relació de factures

67/16

13 de juny

Aprovar manteniment i llicència servidor L. Social

68/16

13 de juny

Retribucions per prestació serveis personal laboral

69/16

15 de juny

Compareixença Recurs Contenciós admin. 71/16

70/16

17 de juny

Aprovació relació de factures

71/16

23 de juny

Aprovació relació de factures

72/16

29 de juny

Aprovació relació de factures

73/16

29 de juny

Interposició recurs contenciós delimitació termes

74/16

29 de juny

Resolució d'acord devolució recàrrecs rebuts

75/16

06 de juliol

Atorgant llicència d’obres

76/16

06 de juliol

Aprovar 1a certificació obres “Pavimentació St.
Martí Sacalm a la presa de Susqueda" 1a fase

77/16

06 de juliol

Aprovació relació de factures

78/16

06 de juliol

Sol·licitar subvenció Pt14 a Dipsalut

79/16

08 de juliol

Aprovació relació de factures

80/16

08 de juliol

Aprovar pressupost recollida trastos de NORA

81/16

15 de juliol

Atorgar ajut Club piragüisme Salt Ter
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82/16

15 de juliol

Concórrer subvenció PUOSC 2016-2017 de
manteniment, reparació i conservació

83/16

15 de juliol

Aprovació relació de factures

84/16

18 de juliol

Aprovar 2a certificació obres “Pavimentació St.
Martí Sacalm a la presa de Susqueda" 1a fase

85/16

22 de juliol

Expedient de modificació de crèdit MC2-16

86/16

25 de juliol

Convocatòria Ple ordinari

La Corporació es dóna per assabentada
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PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MC2-2016

Expedient número 2/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant modificació de crèdit.
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 transferències entre partides
de despesa, majors ingressos i baixa de crèdit de partides de despesa.
Es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD :
Primer.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els corresponents
crèdits d’acord amb la següent taula:

Modificacions de crèdit: Modificació d’aplicacions pressupostàries del
pressupost de despeses amb càrrec a transferències entre aplicacions.
PARTIDA

CONCEPTE

920.22000

Material d'oficina

920.22706

INICIAL

ALTA

BAIXA

DEFINITIU

4.200,00

2.300,00

6.500,00

Estudis i treballs tècnics

85.000,00

3.025,00

88.025,00

920.22002

Manteniment material informàtic

10.000,00

161.450

Canon aigua

1623.203

-2.500,00

7.500,00

6.000,00

1.600,00

7.600,00

Lloguer minideixalleria

0,00

500,00

500,00

920.212

Manteniment edificis i altres construccions

0,00

225,00

225,00

920.227061

Pla d'usos del Ter

7.000,00

920.481

Altres transferències

1.800,00

315,00

2.115,00

920.635

Compra Taules i cadires

2.500,00

1.000,00

3.500,00

1622.632

Minideixalleria Sant Martí /El Coll

4.000,00

-5.150,00

-1.315,00

1.850,00

2.685,00
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2. Modificacions de crèdit : Modificació d’aplicacions pressupostàries del
pressupost de despeses amb càrrec a majors ingressos i baixa partida
despeses.
DESPESA
PARTIDA
153.619

CONCEPTE
Pavimentar amb formigó revolts veïnat del
Coll

459.210

Infraestructura i béns naturals

INICIAL

MC

DEFINITIU

0,00

12.274,85

12.274,85

60.000,00

-274,85

59.725,15

TOTAL

12.000,00

Finançament :
FINANÇAMENT
PARTIDA
7613

CONCEPTE

INICIAL

Subvenció presidència Diputació

0,00

TOTAL

MC
12.000,00

DEFINITIU
12.000,00

12.000,00

Segon.- Aprovar l’expedient de crèdit número 2/2016, que cal finançar mitjançant
transferències entre partides de despesa, majors ingressos i baixa de crèdit de
partides de despesa.
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.
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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AJUTS MATERIAL ESCOLAR

Aquest punt es deixa sobre la taula
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FESTES LOCALS 2017

Vist que s’ha publicat l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC
núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de
festes laborals de Catalunya per a l’any 2017, 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.
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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.
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 9 d’octubre de 2017, 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.

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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CONVENIS

Es posa a la consideració dels membres de la Corporació els convenis següents:
6.1

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Susqueda i
ENDESA GENERACIÓN.

Vista la necessitat de mantenir en condicions adequades de neteja els marges de
l'embassament de Susqueda, d'ús recreatiu per als ciutadans del municipi.
Vist el conveni de col·laboració establert entre l'Ajuntament de Susqueda i la
mercantil ENDESA GENERACIÓN, pel qual, principalment, la mercantil
explotadora aporta CINC CENTS (500) Euros anuals per a la finalitat abans
descrita.
Vist l'interès públic municipal existent per a l'esmentat conveni, es proposa als
membres de la Corporació, l'adopció del present acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Susqueda i la
mercantil ENDESA GENERACIÓN, per a l'exercici 2016 i 2017.
Segon.- Facultar a l'Alcalde, tant àmpliament com sigui possible, per a la
signatura de l'esmentada conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a la mercantil ENDESA GENERACIÓN.
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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6.2

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE
SUSQUEDA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ
DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

La UdG imparteix diferents disciplines universitàries, els plans d’estudis de les
quals preveuen la possibilitat que els estudiants facin un període de pràctiques
en institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori. Tanmateix,
els estudiants poden dur a terme pràctiques externes més enllà de les previstes
en els plans d’estudi, són les anomenades pràctiques extracurriculars.
La formació pràctica externa de l’alumnat de la Universitat de Girona esta
regulada per la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de Graus i
Màsters aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm . 8/12, de 20
de desembre de 2012, que defineix les modalitats curriculars i extracurriculars
així com el requeriment d’inclusió en el Suplement Europeu del Títol.
L’acord que s’estableixi té per objecte establir un marc de col·laboració entre les
parts signants, a fi de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de
l’estudiant en els camps dels estudis oficials que ofereix la Universitat de Girona,
tal com es determina en els plans d’estudis respectius.
Aquesta col·laboració es materialitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de
cooperació educativa individual, d’acord amb el model que s’annexa, entre
l’estudiant, la institució receptora i la Universitat de Girona.
A tal efecte, s’ha redactat un conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Susqueda i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del
següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Susqueda i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
Segon.- Notificar el present acord a les parts interessades.

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.

6.3

CONVENI D’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE
SUSQUEDA

L'ordenació de les activitats i deis serveis de salut pública de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions
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compareixents comparteixen competències en aquestes matèries.

Ambdues administracions consideren que és fonamental avançar en la integració
deis serveis públics i aconseguir un millor aprofitament deis recursos humans i
materials del territori per tal d'assegurar la satisfacció de les necessitats
presents i futures de la ciutadania.
L'11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb l'objectiu d'establir un
marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en els
convenis que els ens locals i la Agència de Protecció de la Salut puguin
subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
L’abril, del 2010 l’Ajuntament i l’APS varen subscriure el conveni de col·laboració
ratificat reiteradament en data 31 de desembre de 2011 i 11 de maig de 2012.
L'Ajuntament de Susqueda i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria
de Salut Pública —Agencia de Salut Pública de Catalunya— volen crear un nou
marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, ates que la
superació deis conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut
ambiental i alimentaria no es basa en una més bona delimitació deis àmbits de
responsabilitat sinó en la creació d'espais de gestió conjunta, mitjanant el
respecte del marc competència actual, similar al deis països del nostre entorn
econòmic i social.
L'objecte d'aquest conveni es regular l’encàrrec que realitza l'Ajuntament per a
la prestació deis serveis mínims de salut pública de competència local, que
s'especifiquen a l'annex del conveni. L'Ajuntament només encarrega a l'ASPCAT
les activitats esmentades expressament en l'annex d'aquest conveni.
A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de
la salut entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Susqueda.
Segon.- Notificar el present acord a qui correspongui i donar-ne trasllat al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui possible a l’Alcalde de
l’Ajuntament, per a que signi, gestioni i desenvolupi, tota la tramitació que sigui
necessària en relació a aquest expedient.

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 MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL
CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA
DEN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA

L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la
precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es
veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus
habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de
vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines
són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a
l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als
veïns i veïnes, des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats
de la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la
proximitat i a la immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la greu
situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per
protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un
habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que
donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no
tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o
local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui
parcialment aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei
6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de
Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament
energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la
desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb
l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la
llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos
de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la
població catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la
d’interposar recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i
suposen el que ha estat una constant en la legislatura, la judicialització de
conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015,
després que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat,
al·legant que s’envaïen competències estatals en matèria de règim energètic
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Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió
residencial i de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de
Catalunya per unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de
vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades per la crisis
econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha
permès donar cobertura i emparament a persones amenaçades de
desnonament del seu habitatge o del tall en els subministraments bàsics
d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional
per part del govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un
recurs d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant una vegada més la seva
manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més
desfavorida, el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups
parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula
d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els
sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar
“deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va
acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara
ha quedat suspès per tal de donar resposta amb mesures útils, pràctiques i
segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de desnonaments
o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com
administracions més properes als ciutadans, continuarem malgrat la
interposició de recursos i la suspensió de normatives, ajudant a la gent perquè
servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la nostra
raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent
recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables
afectades per una situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del
Govern espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap
normativa en matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es
troben en situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri
diferents mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria
per part de les administracions locals i de la Generalitat.
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Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el
seu paper en la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes
per donar solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i
administracions de proximitat, continuem donant suport a les famílies i
persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència
Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern
espanyol i a la Unió Europea.

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 ADHESIÓ MOCIÓ DE SUPORT INSTITUCIONALA LA INICIATIVA
PER A LA REFORMA HORÀRIA...

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició deis vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic
durant el franquisme i !'impacte de les demandes pròpies deis anys de creixement
desordenat, especialment del sector deis serveis, i també sovint, de la cultura del
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de
treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva
en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en
l'augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de
la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els
problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos
rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la
cultura, l'activisme social i en una disminució del benestar de la societat en
general.
En aquest sentit, al llarg deis darrers anys s'ha aprofundit en la recerca, i els
estudis deis quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desferse de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç; de fer
front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral
és de 8 - 9 h a 17 - 18 h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la
jornada. A l'Estat espanyol - i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la
població treballadora s'aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-,
i que la jornada laboral s'allargui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà.
Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millar
deis casos, dificulta el temps de cura d'infants i gent gran, afebleix la participació
cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat
baixa eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s'acomoda a horaris
que tan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el
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temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no
té l'origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a
Portugal, Marroc, Italià o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va comen9ar la substitució deis
horaris nascuts amb l'era industrial per u11s altres adaptats i flexibles a les
necessitats d'igualtat i productivitat i participació die la ciutadania, i diversos
estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de
Treball (Eurofound) amb dades d'Eurostat mostren que estan avan9ant en el bon
camí, tot i que hi ha diferencies entre estats segons els models adoptats. Al nostre
país el debat tot just s'inicia fa uns anys i ara sembla que se'n pren consciencia de
manera més amplia en un context de crisi en que cal trobar fórmules
d'optimització deis recursos escassos, però sobretot, en que cal proposar estils de
vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista.
L'ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l'excepció en
tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de
que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per
tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions
personals o de determinats col· lectius
En aquest context és on s'ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma
horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L'objectiu fonamental és impulsar
uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d'uns horaris propis de l'era industrial a uns que s'adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
Per l'anteriorment exposat, la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- MANIFESTAR el suport institucional amb l'adhesió de l’Ajuntament de
Susqueda a la Iniciativa per a la reforma horària.
Segon.- Adherir-se a totes aquelles accions encaminades a aconseguir l’objectiu
d’una reforma horària en el sentit d’aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya i als impulsors de la
iniciativa per a la reforma Horària.

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 SOBRE EL SUPORT AL MICROPOBLES DE CATALUNYA I ELS SEUS
REPRESENTANTS

Recentment la Diputació de Girona va prendre un acord en el que aprovava una
moció de suport als micropobles de Catalunya i als seus representants.
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Aquest Ajuntament forma part d’aquesta Associació de Micropobles de Catalunya
i, per tant, és obvi el suport de l’Ajuntament a aquesta associació, en la que
també hi participa de forma activa.
En tot cas, qualsevol suport institucional a aquesta associació i a les seves
activitats, sempre és benvinguda, atès les particularitats de la mateixa i la
important tasca que cal fer en aquesta línia.
A la vista de l’acord de la Diputació de Girona, aquesta Corporació considera
adient prendre un acord en el sentit següent:
Primer.- Recolzar l’acord d’adhesió de la Diputació de Girona, donant valor al fet
i a l’acció de reconeixement.
Segon.- Traslladar el present acord, a qui correspongui.

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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ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
2016

Vist el conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari
d’Assistència Financera local 2016 per deutes de pagament de la Generalitat de
Catalunya als ens locals, i que va ser aprovat per la Diputació de Girona en sessió
plenària de data 21 de juny de 2016.
Els crèdits susceptibles d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2016 són les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya que corresponent al PUOSC manteniment 2014-2015 ajuntaments, a
renúncies al PUOSC 20111 i 2012 ajuntaments i al FCL comarques de la província
de Girona, que a data 30 d’abril de 2016 poden ser objecte de sessió
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i es
mantindrà fins el 31 de desembre de 2016 o fins la liquidació total dels deutes.
A CORDS
Primer.- Adherir-se al s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla extraordinari
d’assistència financera local 2016.
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Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni,
sol·licita a la Diputació de Girona un pagament per import de 16.855,65
euros, per compte dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de
Catalunya que es relacionen tot seguit:
Nº Doc..Pres

NºDoc.FI

651077684
651068696

C. Gestor

Pos. Press

Import net

Concepte

5000358951 GO03

D/464000100/71
30/0072

10.113,39 € PUOSC
manteniment
60% bestreta 2015

5000311018 GO03

D/464000100/71
30/0000

6.742,26 €

PUOSC
2014-2015
MANTENIMENT
PAGAMENT 40%

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat,
l'Ajuntament de Susqueda transmet els drets de cobrament dels esmentats
crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada
del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a
aquesta Diputació.

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:
•
•

12

S’han acabat les obres de la carretera de Sant Martí al Pantà.
S’han col·locat les pedres de gran volum, disposades convenientment, per
tal d’impedir les festes il·legals al Mirador 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.

