Ple ordinari 4 de novembre de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE ORDINARI
4 de novembre de 2016

A les 7 de la tarda del divendres 4 de novembre 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:

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 Puntual 01-POUM
4. Modificació ordenances 2017
5. Moció Administració Socialment Responsable
6. Moció de suport 25 anys Marató TV3
7. Moció transport Sanitari
8. Moció suport referèndum, procés constituent i ens locals i electes
investigats per processos relacionats amb la sobirania
9. Adhesió FOEG
10. Informes d'Alcaldia
11. Precs i preguntes
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1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Llegides les actes de les sessions, ordinària de data de 29 de juliol i
extraordinària de 30 de setembre, s’aproven per unanimitat, que amb el
quòrum de la totalitat dels membres de la Corporació, representa la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres.
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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. 87/2016 de 26 de juliol al 122/2016 de 31 d'octubre 2016
RELACIÓ DECRETS
Núm.
Decret

Data

Contingut

87/16

26 de juliol

Sol·licitud d’alta del serveis AOC

88/16

29 de juliol

Aprovació acta preus contradictoris

89/16

29 de juliol

Aprovació de factures

90/16

29 de juliol

Aprovació despesa servei manteniment AOC

91/16

5 d’agost

Aprovar pressupost servei recollida de contenidor
de resta

92/16

5 d’agost

Autoritzar despesa d’obres per millora seguretat

93/16

5 d’agost

Subvenció exclosa concurrència pública

94/16

12 d’agost

Aprovar acta recepció obres pavimentació camí
St. Martí 1 a fase

95/16

12 d’agost

Aprovació de factures

96/16

18 d’agost

Aprovar pressupost per repassar crta de la
Pedrera

97/16

26 d’agost

Aprovació de factures

98/16

29 d’agost

Aprovar despesa servei recollida mobles

99/16

9 de setembre

Estimar al·legacions per una bonificació servei
aigua potable

100/16

9 de setembre

Servei de factures
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101/16

9 de setembre

Declarar caducitat llicència

102/16

9 de setembre

Estimar parcialment petició Sr. JC Logan

103/16

9 de setembre

Autoritzar despesa adquisició de pins

104/16

16 de setembre

Aprovació de factures

105/16

16 de setembre

Contracte actuació musical festa major St. Martí

106/16

16 de setembre

Contracte musical festa major Sr. Martí Sacalm

107/16

20 de setembre

Aprovació de factures

108/16

22 de setembre

Modificació de crèdit exp. 03/2016

109/16

23 de setembre

Inspecció periòdica obligatòria BT local social

110/16

27 de setembre

111/16

27 de setembre

112/16

27 de setembre

113/16

30 de setembre

Despeses elaboració butlletí municipal

114/16

30 de setembre

Comunicant funcions de secretaria

115/16

30 de setembre

Aprovació de factures

116/16

30 de setembre

Autoritzar despeses d'imatge gràfica

117/16

07 d'octubre

Aprovació de factures

118/16

7 d'octubre

Delegació de funcions

119/16

14 d'octubre

Aprovació de factures

120/16

21 d'octubre

Aprovació de factures

121/16

28 d'octubre

Aprovació de factures

122/16

31 d'octubre

Convocatòria Ple ordinari pel 4 de novembre

Lloguer de material a POUS, SL per actes festa
major
Aprovar despesa falques publicitàries festa major
Sr. Martí Sacalm
Convocatòria Ple extraordinari proper 30
setembre

La Corporació es dóna per assabentada
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PROPOSTA ACORD DE PLE
Modificació puntual núm. 1 POUM de Susqueda
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Vista la proposta de modificació del POUM de Susqueda, per a la inclusió de la
Masia “El Sui” i de la “Masoveria Can Prat d’en Serra” al Catàleg de masies i
cases rurals incorporat a la normativa urbanística municipal, de conformitat amb
la memòria redactada a l’efecte per l’arquitecte Xavier Vilalta Sabatés, per la que
es modificaria el següent:
- Normativa:

Article 94 Edificis inclosos a l’inventari: supressió de
l’element I343 El Sui de la relació d’elements que consta en l’article.

- Normativa: Article 92 Edificis inclosos al Catàleg de Masies i cases

rurals: incorporació dels elements 3.45 El Sui i 3.46 Masoveria Can Prat
d’en Serra en la relació d’elements que consta en l’article.
- Annex I: supressió de la fitxa amb codi identificador I343, corresponent

a l’element El Sui continguda a l’Inventari, així com la supressió del dit
element de la Relació dels elements inclosos al Catàleg, a l’Annex i a
l’Inventari que consta en l’apartat 1.
- Annex I: incorporació de la fitxa amb el codi identificador 3.45,

corresponent a l’element El Sui, i de la fitxa amb el codi identificador
3.46, corresponent a l’element Masoveria Can Prat d’en Serra, en el
Catàleg, així com la incorporació dels dits elements a la Relació dels
elements inclosos al Catàleg, a l’Annex i a l’Inventari que consta en
l’apartat 1.
- Sèrie 03 de plànols d’ELEMENTS CATALOGATS. Béns a protegir. Masies i

cases rurals: actualització per a recollir les modificacions descrites
anteriorment.
- Sèrie

04 de plànols d’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE:
actualització per a recollir les modificacions descrites anteriorment.

De conformitat a allò establert als articles 8.5, 74, 83, 101.3 i 118 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. I a l’article 7 de la Llei 6/2009,
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i no altera la
classificació o qualificació urbanística del sol no urbanitzable.

Vist l’Informe FAVORABLE dels Serveis Tècnics municipals, que remet a l’apartat
VI de la Memòria redactada a l’efecte.
Vistes les característiques del municipi de Susqueda en el que del catàleg de
masies i cases rurals esdevé un instrument d’identificació i de regulació
urbanística fonamental.
Es proposa als membres del Ple, l’adopció del present acord:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació número 1 del POUM de Susqueda
per a la inclusió de la Masia “El Sui” i de la “Masoveria Can Prat d’en Serra” dins
el Catàleg de masies i cases rurals inclòs en l’Annex I del POUM.
La modificació proposada afecta els següents documents del POUM:
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- Normativa:

Article 94 Edificis inclosos a l’inventari: supressió de
l’element I343 El Sui de la relació d’elements que consta en l’article.

- Normativa: Article 92 Edificis inclosos al Catàleg de Masies i cases

rurals: incorporació dels elements 3.45 El Sui i 3.46 Masoveria Can Prat
d’en Serra en la relació d’elements que consta en l’article.
- Annex I: supressió de la fitxa amb codi identificador I343, corresponent

a l’element El Sui continguda a l’Inventari, així com la supressió del dit
element de la Relació dels elements inclosos al Catàleg, a l’Annex i a
l’Inventari que consta en l’apartat 1.
- Annex I: incorporació de la fitxa amb el codi identificador 3.45,

corresponent a l’element El Sui, i de la fitxa amb el codi identificador
3.46, corresponent a l’element Masoveria Can Prat d’en Serra, en el
Catàleg, així com la incorporació dels dits elements a la Relació dels
elements inclosos al Catàleg, a l’Annex i a l’Inventari que consta en
l’apartat 1.
- Sèrie 03 de plànols d’ELEMENTS CATALOGATS. Béns a protegir. Masies i

cases rurals: actualització per a recollir les modificacions descrites
anteriorment.
- Sèrie

04 de plànols d’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE:
actualització per a recollir les modificacions descrites anteriorment.

Segon.- acordar la SUSPENSIÓ de tramitacions i llicències en els àmbits en què
les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic,
d'acord amb el que estableix l'article 73.2 del TRLUC i el PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I
LLICÈNCIES, obrant a l’expedient.
Tercer.- Sotmetre a INFORMACIÓ PÚBLICA l’esmentat acord, per termini de 30
dies a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis municipal.
El plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria i els plànols es poden
veure a la web de l’Ajuntament i l’expedient es pot consultar a les oficines de
l’Ajuntament

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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C4.- FISCALITAT. ORDENANCES FISCALS
MODIFICACIÓ ORDENANCES 2017

Les ordenances fiscals que han d’estar en vigor en el pròxim exercici de 2017,
són les vigents, sense cap modificació, en el present exercici.
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Pel que fa a les modificacions, només es preveu efectuar-les a l’ordenança de
preus públics, i pel que fa a nova implantació, es preveu activar l’ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals en el terme municipal de Susqueda.
Per la seva tipologia, no és necessari que cap d’elles hagi de ser publicada en el
Butlletí Oficial de la Província, abans del 31 de desembre de 2016. Les
modificacions que es proposen, són les següents:

Ordenança núm. 15 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa
Aquesta Ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 41 del Text
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 02/2004.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regirà per
aquesta Ordenança, pel que es regula en el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel RD legislatiu 02/2004,i supletòriament, per la
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, i el Reglament General de
Recaptació.

Article 2n. Concepte
Tenen la consideració de Preus Públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfan per:
- La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Entitat
Local, sempre que no hi concorri cap de les següents circumstàncies:
a) Que no siguin de sol·licitud o, recepció voluntària per als administrats. A
aquests efectes, no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part
dels administrats:
- Quan estigui imposada incorporada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, els serveis o les activitats requerides siguin imprescindibles per
a la vida privada o social del sol·licitant.
b) Que no els presti o els efectuï el sector privat, tant si s’ha establert com si no
la reserva a favor del sector públic d’acord amb la normativa vigent.

Article 3r. No Exigibilitat
No es poden exigir Preus Públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a)
b)
c)

Abastament d’aigua en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
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d)
Protecció civil.
e)
Neteja de la via pública.
f)
Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general
bàsica.

Article 4t. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei a
la realització de l’activitat.

Article 5è . Obligats al Pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones o Entitats que es
beneficiïn dels serveis o de les activitats per les quals s’hagin de satisfer els
preus, encara que no hagin demanat el corresponent concessió, llicencia o
autorització.

Article 6è. Quantia i Obligació de Pagament:
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei
prestat o de l’activitat efectuada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit, previst a l’apartat
anterior.
En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos de l’Entitat les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència si n’hi ha.

Article 7è. Normes de Gestió Liquidació i Cobrament
1. Les Entitats Locals poden exigir els Preus Públics en règim d’autoliquidació.
2. L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial, per la
qual cosa se’n faculta a l’alcalde la seva exigibilitat.
3. Quan per causes no imputables a l’obligat a pagar el preu, el servei o
l’activitat no es presti o s’exerceixi, procedirà la devolució de l’import
corresponent.
4. Per el pagament del Preu Públic, l’Ajuntament podrà establir períodes de
venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter
general.
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Quan es tracti de prestacions de serveis de tracte successiu, el venciment serà el
del dia fixat per a cada període de temps segons la mateixa periodificació
establerta de tarifes.
5. Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment.
6. L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei quan, els qui estan
obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les
dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin
les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.

Article 8è. Competències en l’Establiment i Fixació dels Preus Públics
1. El Ple determinarà els conceptes dels Preus Públics que siguin d’aplicació en
aquest terme Municipal.
2. Els preus públics en vigor en aquest municipi són els que constaran com a
annex en aquesta ordenança.
3. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes
establerts a l’article 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, respecte
d’altres Entitats supramunicipals a les que hagi estat prèviament atribuït el
servei.
4. La modificació dels preus públics tindrà com a única condició de publicitat la
notificació als contribuents afectats.

Article 9è. Estudis Econòmics
En tot l’expedient d’ordenació i/o modificació dels preus públics hi haurà de
figurar una memòria-estudi-econòmico-financer corresponent que en justifiqui la
quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

Article 10è. Incidència L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
1. En la determinació de les quanties dels preus públics no s’hi inclourà l’impost
sobre el valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi.

Article 11è. Vigència dels Preus Públics
Els Preus Públics establerts pel Ple seran vigents a partir de la data en què
s’acordi la fixació o modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord
expressament es determini una altra data.
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Article 12è. Remissió Normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que el respecte
determinin el text refós 02/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la
Llei de Taxes i Preus Públics i demés disposicions concordants.

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació
de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 4 de novembre de 2016. Entrarà en vigor, feta la publicació al
BOP, el dia 1 de gener de 2017 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació
expressa.
ANNEX

1) Taules cadires i mobiliari i espais
Prèstec puntual de taules,cadires, mobiliari i espais: s’estableix una fiança de 5 €
per cadira fins un màxim de 100 €

2) Local social
S’estableixen noves tarifes d’acord amb el redactat següent:
En horari habitual, de 9 del matí a 4 de la tarda:
• Llogar i "tancar" el Local Social: 400 Euros en cap de setmana
• Llogar i "tancar" el Local Social: 300 entre setmana.
En horari de 4 de la tarda a 12 de la nit dissabte:
• 50€/hora
Lloguer de cuina. L'ús de la cuina, només es cedeix si és tracta d’una empresa
especialitzada qui la d’utilitzar:
• Lloguer de la cuina: 400 Euros
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Preus per a grups que es porten el dinar:
• 3 euros/persona si només utilitzen les taules i les cadires
• 5 Euros/persona si fan servir coberts i vaixella del local.

3) Fotocòpies
1.- Documents que s’expedeixen en fotocòpia
• Per cada foli DIN A4
0,25 €
• Per cada foli DIN A3
0,40 €
2.- Fotocòpies de plànols
• DIN A4
• DIN A3

0,50 €
1,05 €

Ordenança REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS EN EL TERME
MUNICIPAL DE SUSQUEDA
S’estableix de nova implantació l’Ordenança Reguladora de la Tinença
d’animals en el terme municipal de Susqueda, d’acord amb el següent
redactat:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1
1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació, dins el terme municipal
de Susqueda, de la tinença d'animals.
2. Té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les
persones, incideixen els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut
pública i regula la convivència entre animals i persones reduint al màxim les
molèsties.
Article 2
Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta
ordenança, agrupant-los d'acord amb la seva destinació més usual, són:
a. Animals domèstics:
• animals de companyia: gossos, gats, determinades aus, etc.
• animals que proporcionen ajuda especialitzada: gossos guia.
• animals d'aquari o terrari.
b. Animals que proporcionen ajut laboral: animals de tracció, de
rastreig (gossos policia, animals d'utilitat pública) de vigilància
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d'obres, etc.
c. Animals utilitzats en pràctiques esportives: cavalls, llebrers, coloms,
canaris i altres ocells.
d. Animals destinats a l'experimentació.
e. Animals destinats al consum alimentari o dels quals s'obté un
aprofitament parcial: aviram, bestiar porcí, bestiar oví, abelles,
animals dels que s'aprofita la pell, etc.
f. Animals utilitzats en activitats d'esbargiment o en espectacles i
animals ensinistrats propis de l'activitat circense.
Article 3
Estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència municipal d'obertura,
totes les activitats basades en la utilització d'animals.

TÍTOL II. DE LA TINENÇA D'ANIMALS
Capítol I. Normes de caràcter general

Article 4
La tinença d'animals resta condicionada a les circumstàncies higièniques
òptimes per al seu allotjament i a l'absència de risc sanitari, perill o
molèsties als veïns, a altres persones o a l'animal mateix.
Article 5
1. Els propietaris o posseïdors d'animals estan obligats a mantenir-los en
adequades condicions higienicosanitàries i en aquest sentit han d'estar
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats
sanitàriament, i l'Ajuntament pot limitar, previ informe tècnic, el nombre
d'animals que es posseeixin.
2. Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries
per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament
d'aquells.
Article 6
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:
1. Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals
domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.
2. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en les
quals se'ls mati, fereixi o hostilitzi, i també els actes públics no regulats
legalment, l'objectiu dels quals sigui la mort de l'animal.
Article 7
El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
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propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que
ocasioni a les persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi
natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.
Article 8
1. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les
obligacions establertes en els paràgrafs anteriors, i especialment quan hi hagi
risc per a la seguretat o la salut de les persones, o generin molèsties als
veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques) l'Administració
municipal podrà requerir als propietaris o encarregats dels animals que
arrangin el problema i sancionar-los. En cas de no fer-ho l'Administració
municipal, seguint les pautes que assenyala la legislació vigent, podrà comissar
l'animal i disposar de traslladar-lo a un establiment adequat a càrrec del
propietari i adoptar qualsevol altre mesura addicional que consideri necessària.
2.- Els propietaris o posseïdors d'animals han de facilitar l'accés als serveis
sanitaris municipals per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les
disposicions d'aquesta ordenança.
Article 9
Tindrà qualificació d'animal molest aquell animal que hagi estat capturat en
les vies o espais públics més de dues vegades en sis mesos. També aquells
animals que de forma constatada hagin provocat molèsties per sorolls o
danys en més de dues ocasions en els darrers sis mesos. Aquests animals
considerats molestos podran ser comissats i traslladats a un establiment
adequat a càrrec del propietari fins a la resolució de l'expedient sancionador.
Article 10
Tindrà qualificació d'animal perillós i per tant podrà ser comissat i/o sacrificat
sense perjudici de la sanció que correspongui al propietari, aquell animal que
hagi mossegat o causat lesions a persones o animals més de dues vegades.
Podrà ser traslladat a un establiment adequat a càrrec del propietari fins a la
resolució de l'expedient sancionador.

Capítol II. Normes sanitàries
Article 11
1. Es prohibeix l'abandonament d'animals.
2. Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal del qual
són propietaris o responsables hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament per tal
que els serveis de gestió subsidiària per encàrrec municipal procedeixin a
recollir-lo, previ l'abonament de la taxa corresponent i fent entrega de la
cartilla sanitària de l'animal.
Article 12
Els propietaris d'animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a
altres animals estan obligats a:
1.

Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona

12

Ple ordinari 4 de novembre de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

agredida, o als propietaris de l'animal agredit, als seus representants legals i
a les autoritats competents que ho sol·licitin.
1.1. Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria durant
un període de 14 dies naturals.
1.2. L'observació veterinària es podrà realitzar sota control veterinari, en
d'altres establiments adequats o en el propi domicili sempre que el gos
estigui censat i controlat sanitàriament, prèvia justificació del veterinari
responsable.
2. Presentar a l'Ajuntament, o als Mossos d’Esquadra, la documentació
sanitària de l'animal en un termini no superior a les 48 hores després de la
lesió, i al cap de 14 dies d'iniciar- se l'observació, el certificat veterinari.
3. Comunicar al l'Ajuntament, o als Mossos d’Esquadra, qualsevol incidència
que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l'animal)
durant el període d'observació veterinària.
4. Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari,
l'autoritat sanitària municipal podrà obligar a recloure l'animal agressor en un
establiment indicat perquè s'hi estigui
durant el període d'observació
veterinària.
5.- Si l'animal té propietari conegut, les despeses d'estada de l'animal a
l’establiment seran a càrrec seu.

6.- Si l'animal agressor és vagabund o de propietari desconegut els serveis de
gestió subsidiària per encàrrec municipal es faran càrrec de la seva captura i
de la seva observació veterinària.

Article 13
Els animals que segons diagnòstic veterinari estiguin afectats per malalties o
afeccions cròniques inguaribles que puguin comportar un perill sanitari per
a les persones s'han de sacrificar.

Article 14
1. Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur
obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat
vacunats o tractats. L'esmentat arxiu estarà a disposició de l'administració de
l’Ajuntament de Susqueda pel que respecte a aquells animals censats en aquest
terme municipal, sens perjudici d'estar a disposició d'una altra autoritat
competent.
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2. Qualsevol veterinari amb informació al respecte, està obligat a comunicar a
l'Ajuntament de Susqueda, tota malaltia animal transmissible inclosa a les
considerades malalties de declaració obligatòria pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, perquè independentment de
les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre mesures col·lectives,
si s'escau.
Article 15
Si cal sacrificar un animal, s'ha de fer sota control i responsabilitat d'un
veterinari utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin
una pèrdua de consciència immediata

Capítol III. Normes específiques per als gossos
Article 16
Són aplicables als gossos totes les normes de caràcter general i les sanitàries
establertes per a tots els animals.

Article 17
Els propietaris de gossos estan obligats a:
1. Inscriure'ls al cens caní municipal en el termini màxim de tres mesos
comptats a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal, aportant
la targeta sanitària. En el moment de la inscripció en el cens caní els serà
lliurada la placa censal que l'animal haurà de dur permanentment en la
corretja o collar.
2. Comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos a l'Ajuntament en
el termini de 15 dies a partir del fet, portant la targeta sanitària de l'animal
o el certificat veterinari en cas de mort.
3. Comunicar a l'Ajuntament els canvis de domicili del propietari o del
responsable d'un gos, com també la transferència de la possessió, en un
termini de 15 dies a partir del fet.
4. Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir
de l'edat reglamentada en la normativa vigent i proveir-se de la targeta
sanitària, que servirà de control sanitari dels gossos durant tota la seva vida.
5. Realitzar controls sanitaris dels gossos periòdicament, i com a mínim una
vegada a l'any.
6. Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents tal com
s'especifica a la Llei 3/94 de modificació de la Llei 3/88 de protecció dels
electrònica o altres sistemes i placa
animals (tatuatge, identificació
identificativa).
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Article 18
1. Els propietaris de gossos de vigilància han d'impedir que els animals
puguin abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.
2. Cal col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de
l'existència d'un gos de vigilància.
3. Els gossos de vigilància d'obres han d'estar correctament censats i
vacunats, els propietaris n'han d'assegurar l'alimentació, el control veterinari
necessari i han de retirar-los en finalitzar l'obra, en cas contrari se'ls
considerarà abandonats.
TÍTOL III. PRESÈNCIA D'ANIMALS ALS VEÏNATS:
Capítol I. Animals a la via
Article 19
1. En les vies i/o espais públics els gossos hauran d'anar proveïts de corretja o
cadena i collar amb la identificació censal i la pròpia de l'animal.
2. Han de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals
hagi estat constatada per la seva naturalesa i característiques. L'ús de morrió
pot ser ordenat per l'autoritat municipal quan es donin les circumstàncies de
perill manifestat i mentre aquestes durin.
Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes
en els rètols informatius col·locats en el municipi
Article 20
1. És prohibida la presència d'animals a les zones enjardinades i als parcs i zones
de joc infantil, i a la seva zona d'influència .
2.

Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i vivers públics.

Article 21
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o espais públics,
també als portals, finestres, terrasses i balcons i en els rius. Està especialment
prohibit facilitar aliments als gats.

Article 22
La circulació i conducció d'animals i de vehicles de tracció animal a la via
pública s'ha d'ajustar a allò que disposa l'ordenança municipal de circulació
vigent.
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Capítol II. Recollida d'animals
Article 23
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de
l'origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit,
seran recollits pels serveis municipals i es traslladaran a establiments adequats
fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat.
2. Qualsevol persona que s'adoni de l'existència d'animals sols per les vies i/o
espais públics ha de comunicar-ho a l'Ajuntament o a les dependències de la
policia perquè puguin ser recollits.
3. El termini per recuperar un animal sense identificació serà de vuit dies.
Si l'animal porta identificació s'avisarà al propietari i el termini serà de deu
dies.
4. En tots els casos els propietaris que
hauran d'abonar les despeses derivades
preus públics vigents, independentment
puguin ser aplicables, hauran d'acreditar
targeta sanitària de l'animal.

vulguin recuperar els seus animals
del manteniment, d'acord amb els
de les sancions pertinents que els
que en són propietaris i aportar la

5. Tal com especifica l'article 11 de la Llei de protecció dels animals si
transcorreguts aquests terminis ningú no reclama l'animal, se'l podrà donar en
adopció i/o a se'l podrà sacrificar. Tant en un supòsit com en l'altre es portaran
a terme sota control veterinari.
Article 24
Els animals malalts ferits o morts en la via pública seran retirats pels serveis
municipals. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l'Ajuntament a fi que
l'animal pugui ser retirat al més aviat possible.

Article 25
Tots els gossos recollits en la via pública seran traslladats a establiments
adequats.
Capítol III.- Deposicions a la via pública
Article 26
1. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures per no embrutar amb les
deposicions fecals les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les
façanes d'edificis i en el mobiliari urbà.
2. Els posseïdors d'animals i estan obligats a recollir i retirar els excrements de
l'animal immediatament i de forma convenient, netejar, si fos necessari, la
part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
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Les deposicions fecals recollides s'han de posar de forma higiènicament correcta
(a dintre de bosses o d'altres embolcalls impermeables) a les papereres, en
bosses d'escombraries domiciliàries o en d'altres elements que l'autoritat
municipal pugui indicar.
3. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de
l'autoritat municipal podran requerir el propietari o a la persona que condueixi
l'animal, perquè procedeixi a retirar les deposicions.

Capítol IV.- Trasllat d'animals en transports col·lectius
Article 27
El trasllat d'animals domèstics per mitjà de transports públics es durà a terme
d'acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o
les autoritats competents en cada cas.
Article 28
Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans,
sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions
higièniques i sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.

Capítol V.- Presència d'animals en establiments i altres indrets.
Article 29
1. Queda prohibida l'entrada o l'estada d'animals domèstics en tot tipus
d'establiments destinats a fabricar emmagatzemar, transportar o manipular
aliments (RTS comerç minorista 381/84 art. 14.10).
2. Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada dels
establiments en lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició. Els
gossos pigall queden exempts d'aquesta prohibició.
Article 30
Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com hotels, pensions,
restaurants, bars, bars-restaurants i similars, segons el seu criteri podran
prohibir l'entrada i l'estada d'animals en llurs establiments, llevat que es tracti
de gossos pigall. Tot i comptant amb la seva autorització, s'exigirà que tinguin
el morrió posat i que vagin subjectes amb corretja o cadena.

Article 31
1. Es prohibeix la circulació i la permanència de gossos i altres animals a les
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piscines públiques — s i
de bany.

m a i

n ’ h i

2. Es prohibeix l'entrada
d'animals
públics, esportius o culturals.

h a g u é s — durant la temporada

domèstics

en

locals

d'espectacles

3. Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada
establiments en lloc ben visible, una placa indicadora de la prohibició.

dels

Capítol VI .- Nuclis zoològics
Article 32
1. Per a l'establiment de nuclis zoològics de qualsevol mena cal la llicència
municipal d'obertura, i el permís de nucli zoològic atorgat pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, disposar dels
requisits que demana la reglamentació pròpia, tenir en perfectes condicions
higienicosanitàries tant l'establiment com els animals destinats a la venda i
prendre mesures per a la possible eliminació de cadàvers i deixalles.
2. Els establiments dedicats a la venda d'animals, els centres de cria i les
residències han de comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un
registre detallat d'entrades i sortides d'animals a disposició dels serveis
municipals. Els criadors aficionats d'ocells queden exempts del compliment
d'aquests requisits.
3. El venedor d'un animal haurà de lliurar al comprador el document que
n'acrediti la raça, l'edat, la procedència, l'estat sanitari i altres característiques
d'interès.
4. Per a la instal·lació en el municipi dels animals dels circs ambulants,
zoològics, i similars, s'haurà d'obtenir la llicència municipal corresponent,
que s'entendrà inclosa en la llicència obtinguda per a la instal·lació del circ si
en la sol·licitud es fa constar l'existència dels animals.
Article 33
Els nuclis zoològics tals com establiments de tractament, cura i allotjament
d'animals han de comptar obligatòriament amb sales d'espera i també
construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient
higiènic adequat i les necessàries accions zoosanitàries.

Article 34
Per a la instal·lació de nuclis zoològics s'han de complir els següents
requisits:
1.

Emplaçament prou allunyat de manera que les instal·lacions no representin
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cap molèstia per als habitatges més propers.
2. Disposar de
proporcionin un
zoosanitàries.

construccions, instal·lacions
ambient
higiènic adequat

i equips que facilitin i
i les necessàries accions

3. Disposar de facilitat per a l'eliminació d'excrements i de les aigües
residuals, perquè no comportin un perill per a la salut pública, ni cap tipus de
molèstia.
4. Disposar de mitjans per efectuar la neteja i la desinfecció dels materials
i els estris que puguin estar en contacte amb els animals i si s'escau dels
vehicles utilitzats per transportar-los quan calgui.
5. Disposar de mitjans per destruir i eliminar higiènicament cadàvers
d'animals i matèries capaces de retenir i propagar gèrmens.
6. Disposar d’instal·lacions que permetin a cada
condicions acceptables d'acord amb la seva naturalesa.

animal

tenir

unes

TÍTOL IV. TINENÇA D'ALTRES ANIMALS
Article 35
1. La tinença d'altres animals no qualificats com a domèstics i d'animals
salvatges, l'ha d'autoritzar expressament aquest Ajuntament, i requerirà el
compliment de la normativa vigent de les màximes condicions higièniques i de
seguretat, i l'absència total de perillositat i de molèsties per a les persones.
2. Queda prohibida la tinença d'espècies protegides, tant de la fauna
autòctona com no autòctona, tal com assenyala la Llei 3/88 del 4 de març,
de protecció dels animals en els articles 18 i 27.
Article 36
Els propietaris o posseïdors d'aquest animals han de facilitar l'accés als
serveis de gestió subsidiària per encàrrec municipal, per a realitzar la inspecció
i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i per donar el
permís municipal, si s'escau, i han d'aplicar les mesures higienicosanitàries
que l'autoritat municipal decideixi.

Article 37
L'autoritat municipal requerirà als propietaris o posseïdors que retirin els
animals si constitueixen un perill físic o sanitari o bé es considera que
representen molèsties greus per als veïns.
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TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 38 Concepte d'infracció.
Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen
tipificats en els diferents articles de desenvolupament

Article 39 Responsabilitat.
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin a títol d'autors i coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei
s'atribueixi els deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns
altres.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la
seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, seran
responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència
i, si no n'hi hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual
actués l'autor material de la infracció.

Article 40. Classificació de les infraccions i la seva sanció.
Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran
naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la següent escala:

la

Infraccions lleus: fins a 90 €
Infraccions greus: de 90,01 € fins a 150 €
Infraccions molt greus: de 150,01 € fins a 300 €
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d'adequar-se als
fets, i per això, es tindran en compte els següents criteris d'aplicació:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció
de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
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Article 41. Prescripció i caducitat.
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys, les greus al cap d'un
any i les lleus al cap de sis mesos.
Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció
s'hagués comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys,
les imposades per faltes greus als cap de dos anys i les imposades per faltes
lleus al cap d'un any.
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en que
hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador
no hi hagués resolució expressa i definitiva s'iniciarà el termini de 30 dies per
a la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions.
Aquests terminis s'interrompran en els supòsits que el procediment s'hagués
paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.

Article 42. Mesures cautelars.
L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot
adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter
provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment,
evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels
interessos generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb
que s'estigués generant o s'hagués generat la infracció.

Article 43. Competència i procediment.
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
d'aquesta ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres
exigències compatibles amb les sancions correspon a l'alcalde o Alcaldessa,
el/la qual la pot desconcentrar en els membres de la corporació mitjançant
l'adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que
es designi en la resolució d'incoació.
S'utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva tramitació es
podrà acumular l'exigència, si s'escau, a l'infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia

21

Ple ordinari 4 de novembre de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

a què ascendeix la indemnització dels danys i perjudicis causats al domini
públic, edificis municipals, instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà.
La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s'acumulés, en un procediment complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions
realitzades pels serveis tècnics municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar
expedita la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els
antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via
judicial.
En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius de delicte o falta, s'estarà
al que disposa l'article 5è. del Decret 178/1993, de 9 de novembre.

Article 44. Terminació convencional.
Determinada la responsabilitat administrativa de l'infractor i assenyalada la
multa podrà convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de
la indemnització de danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i
el mobiliari urbà la titularitat municipal, per la realització física dels treballs
que requereixi la reparació del dany i la recuperació de l'aspecte anterior
d'aquells.
En aquests supòsits els materials necessaris seran facilitats per l'Ajuntament i
les quanties de les multes podran reduir-se

Article 45. Normativa complementària.
Per al no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d'aplicació el
Decret 278/1993 de 9 de novembre (DOGC núm. 1827 de 29 de novembre)
i supletòriament el Reial decret 1398/1993 de 4 d'agost (BOE núm. 189 de 9
d'agost).

Article 46. Grau de les infraccions.
D'acord amb la legislació vigent, l'incompliment de les normes que preveu
l'ordenança serà sancionat d'acord amb els següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu:
• No comunicar a l'Ajuntament, la mort, desaparició o transferència de
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l'animal (art. 17.2 i 17.3).
• No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant (art.
18.2).
• No lliurar al comprador d'un animal en el moment de la venda un
document que indiqui la data de venda, la raça, l'edat, la procedència i
l'estat sanitari (art. 32.3).
• Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no
estigui expressament prevista en aquest article ni a la Llei 3/88, del 4
de març de protecció dels animals.
Infraccions de caràcter greu
• Tinença d'animals domèstics, no qualificats com de companyia i
d'animals salvatges sense autorització (article 38.1).
• No censar els gossos (art. 15.1).
• No disposar de cartilla sanitària (art.17.4).
• No facilitar les dades de l'animal agressor (art. 12.1).
• No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de
l'animal agressor (art. 12.4).
• No comunicar a l'Ajuntament les incidències que es puguin produir durant
el període d'observació veterinària (art. 12.5).
• Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o manca
d'alimentació (art. 5).
• Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una
situació de perill, risc o molèsties als veïns, altres persones o animals.
(art. 9 i 10).
• La possessió d'un gos no identificat per algun dels sistemes establert
per reglament (art. 17.6).
• Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada
per la seva naturalesa i característiques . (art.19.2).
• Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o
esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos, dipositar
les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los
miccionar en les façanes d'edificis i/o en el mobiliari urbà (art. 26).
• Pels veterinaris, consultoris veterinaris i clíniques veterinàries, no dur
l'arxiu amb la fitxa clínica dels animals vacunats o tractats
obligatòriament (art. 14.1).
• No comunicar l'agressió d'un animal a l'Ajuntament (art.12.2).
• No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària (art.12.3.1).
• No comunicar les malalties transmissibles a l'Ajuntament (art. 14.2).
• Sacrificar un animal sense control veterinari. (art. 15).
• Venda d'animals a laboratoris o clíniques sense autorització de
l'Administració (art. 6.7).
• No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de
seguretat (art. 18.1).
• Permetre l'entrada d'animals als locals on és prohibit expressament (art.
29, 30, 31).
• La circulació dels gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar (art.
19.1).
• La presència d'animals a les zones enjardinades i als parcs i zones de joc
infantil (art. 20.1).
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• La circulació dels gossos sense la xapa censal municipal, encara que
estigui censat (art. 19.1).
• Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres dels rius (art.
20.2).
• Alimentar qualsevol tipus d'animal a les vies i/o espais públics,
portalades, finestres, terrasses i balcons (art. 21).
• Comerç d'animals fora d'establiments autoritzats (art. 6.4).
• Venda d'animals als menors de 14 anys o incapacitats sense autorització
dels tutors (art. 6.5).
• Fer donació d'un animal com a premi recompensa o regal per altres
adquisicions (art. 6.6).
• Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació
necessària sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents
en el compliment de les seves funcions i també el subministrament
d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error, implícitament o explícitament.
Infraccions de caràcter molt greu
• La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris
als animals domèstics de companyia (art. 17.4).
• Maltractar els animals (art. 6.1) .
• Abandonar els animals (art. 11.1 i art. 23).
Article 47
1. L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els
serveis de gestió subsidiària per encàrrec municipal, quan hi hagi un risc per
a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals i
quan hi hagi constatació d'infracció de les disposicions d'aquesta ordenança.
Igualment en cas d'infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any,
l'animal pot ser comissat.
2. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient
sancionador, a la vista de la qual es retornarà al propietari/a, restarà sota la
custòdia de l'Ajuntament o serà sacrificat.
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció,
per raó de comís, seran a càrrec del propietari o posseïdor/a de l'animal.
Article 48
1. La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou
la responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que
pugui correspondre al sancionat.

DISPOSICÓ ADDICIONAL
Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atenir-se a
allò que disposa la legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat
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de Catalunya, concretament a la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció
dels animals, la llei 3/1994 de 20 d'abril, que modifica parcialment
l'anterior i les normes que la desenvolupen, la Llei 10/1993 de 8 d'octubre
que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual
acompanyades d'un gos pigall, i l'ordre de 14 de juny de 1976 del Ministeri
de Governació sobre les mesures higienicosanitàries.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2
de la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local i continuarà en vigor
mentre no se n'acordi la derogació o modificació.

ANNEX
a) Expedició de placa censal per tinença
b) Expedició de placa per pèrdua:

14,40 €
3,25 €

A la vista del que s’exposa, les modificacions efectuades i la nova implantació, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal de la taxa
de preus públics per a l’exercici de 2017 que es proposen en la present proposta
d’acord.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici de 2017 que es proposen en la present proposta d’acord.
Tercer.- Aprovar provisionalment l’implantació de la nova Ordenança
Reguladora de la Tinença d’animals en el terme municipal de Susqueda,
per a l’exercici de 2017.
Quart.- Sotmetre, l’expedient mitjançant edicte, a exposició pública durant el
termini de trenta dies hàbils, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el
Butlletí oficial de la Província.
Cinquè- Transcorregut aquest període d’informació pública sense que s’hagin
presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació provisional serà
elevat a definitiu i es publicarà íntegrament el contingut de les modificacions
aprovades en el BOP per a la seva efectivitat.

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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5

PROPOSTA DE MOCIÓ
ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE

La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural
associat al nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el
convenciment que ni l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer
front a aquestes problemàtiques. Tampoc el creixement econòmic és garantia de
millora de les condicions de vida dels sectors socials més vulnerables sense que
hi hagi una intervenció política redistributiva que l’acompanyi.
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals,
tenen i han de tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió
social i a un repartiment el màxim equitatiu possible dels recursos públics, que
permeti garantir una vida digna a tots els seus conciutadans.
En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien
resumir en 3 punts bàsics:
1. El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la
contractació de serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre
la direcció de les administracions, els seus treballadors directes i els
treballadors de les empreses que els presten serveis.
2. L’actuació de l’Administració davant aquelles persones en situacions
vulnerables, per garantir unes condicions de vida digna a totes elles.
3. L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses
que li presten serveis sinó també respecte a totes les empreses del
territori que gestiona, que tenen un important paper com a agents
econòmics, socials i mediambientals, i que formen el territori, tan
social com geogràfic, que coneixem.
1. El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa
a la contractació de serveis externs i a les relacions que es
teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus
treballadors directes i els treballadors de les empreses que els
presten serveis.
Entrant en detall: La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha
estat objecte, en els darrers anys, d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments
diversos, tan en l’àmbit comunitari com en el de l’estat així, com en l’àmbit més
local.

Així doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura que podien,
clàusules socials i ambientals en els procediments de contractació.
Pel que fa a la integració d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte
del contracte, es preveu que els plecs de prescripcions tècniques es configurin
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tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal
com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social que ha derogat, entre d’altres la Llei
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Aspectes aquests sobre
els quals també posa especial èmfasi la L lei 26/2011, d’1 d’agost.
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els
drets de les persones treballadores; les infraccions greus en matèria d’integració
laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb
discapacitat; les infraccions molt greus en matèria social —incloent-hi les
infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la manca d’afiliació a la
Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions especials
d’execució previstes en matèria social en el contracte, si queden tipificades com
a causa de resolució.
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de
condicions amb les que siguin econòmicament més avantatjoses:
1. A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un
determinat percentatge de persones treballadores amb discapacitat o
dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en
situació d'exclusió social
2. A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a
prestacions de caràcter social o assistencial.
3. A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerç just.
D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials
d’execució dels contractes, sempre que siguin compatibles amb el dret
comunitari i que s’indiquin en l’anunci de licitació i en el plec o en el contracte.
Aquestes condicions poden fer referència a consideracions de tipus social, amb la
finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció
en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona en el mercat
laboral; combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, altres finalitats
que es puguin establir amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació o
garantir el respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, i
se’ls pot atribuir el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que
el seu incompliment sigui considerat causa de resolució del contracte. Així
mateix, l’incompliment d’aquestes condicions pot comportar, si així s’ha previst
en els plecs o el contracte, la imposició de penalitzacions i la consideració
d’infracció greu en relació amb el que preveuen les prohibicions per contractar.
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou
adjudicatari a subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim,
preveu una reserva de contractes a favor de centres especials de treball, en
virtut de la qual es pot reservar la participació en els procediments d'adjudicació
de contractes a aquests centres o reservar-ne l’execució en el marc de
programes d'ocupació protegida quan, almenys el 70 % de les persones
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treballadores afectades, siguin persones amb un grau de discapacitat que, a
causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin exercir una
activitat professional en condicions normals.
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i amb la
promoció de les clàusules socials en les contractacions públiques, aspiren a
avançar en l’articulació d’un mercat social de productes i serveis basat en criteris
ètics, democràtics, ecològics i solidaris com a eina en favor de la inserció per
l’econòmic i de construcció de cohesió social.
En segon lloc, les administracions tenen un paper fonamental en la regulació de
les relacions laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de
la seva plantilla. Per aquest motiu, l’existència de meses de concertació social
contínues en les quals participin els responsables de la direcció de les
administracions i els representants dels treballadors escollits és fonamental.
Igualment, el diàleg i la comunicació continus també han d’existir amb els
representants dels treballadors de totes aquelles empreses que presten serveis a
l’Administració.
Així, l’Administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del
diàleg o la concertació social, exercint com a model no només per als
treballadors del sector públic sinó també per a la concertació social en l’àmbit
privat, en resposta a la seva obligació tan de garantir unes condicions de treballs
dignes com de trobar solucions i respostes consensuades i dialogades entre
empreses i treballadors als conflictes que sorgeixin.

2. L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb
situacions vulnerables, per garantir unes condicions de vida digna
a totes elles.
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa
més d’una dècada que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte
sobre les persones i la societat en general.
Actualment, existeixen moltes iniciatives tan des de l’àmbit públic com des del
món associatiu, com des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important
d’acompanyament i suport d’aquells col·lectius en situacions més greus o més
vulnerables.

Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions
que tenen un impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la
regulació de les diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del
serveis que es presten a la ciutadania.

En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves
ordenances fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies
en situacions vulnerables per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o
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que l’impacte de la recaptació municipal sigui menor a partir de determinats
llindars de renda familiar o situacions familiars, socials o laborals concretes.
3- L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles
empreses que li presten serveis sinó també respecte a totes les
empreses del territori que gestiona, que tenen un important paper
com a agents econòmics, socials i mediambientals i que formen el
territori, tan social com geogràfic, que coneixem.
Així mateix, les administracions no poden restar alienes a cap problemàtica
laboral o empresarial que es desenvolupi en el seu territori, en la mesura de les
seves capacitats, els ajuntaments i administracions supramunicipals, com a
administracions locals més properes als ciutadans, han d’intercedir i acompanyar
als ciutadans, treballadors, i empreses en aquelles problemàtiques o conflictes
que puguin sorgir.
En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport pel desenvolupament i el
manteniment de les empreses del territori gironí, i desenvolupar una cultura de
reconeixement públic per a la tasca que fan aquestes empreses. Cal, així mateix,
promocionar la consciència que les empreses formen part de la realitat gironina i
del municipi on estan ubicades, no les ha de moure només una política
empresarial sinó també social, en tant que està clarament associat al
manteniment i a la creació de llocs de treball, alhora que també té impactes
importants en la mobilitat de les persones, el medi ambient i el
desenvolupament de sistemes de consum sostenibles.
Al mateix temps que el manteniment i la creació d’activitat empresarial genera
un ingressos directes i indirectes per a les Administracions que en èpoques com
l’actual tenen una gran importància en els seus balanços econòmics.
Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies
comunes, més enllà de les fronteres del seu municipi o comarca, per tal de
promoure l’aprofitament conjunt de les sinergies generades per les zones
industrials, promovent la mancomunació de serveis entre administracions,
polígons, zones industrials, i empreses que permetin una major eficiència en la
utilització de recursos, però, que també generin dinàmiques positives a través de
la suma d’esforços.

És per això que es proposa al Ple els següents,

ACORDS
En matèria de contractació pública:
Primer.- Incloure en els PCAP les clàusules socials que recull la Guia per a les
clàusules contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de contractació
administrativa de la Generalitat de Catalunya.
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Segon.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de
caràcter
essencial,
que
estableixi
que
els
licitadors,
contractistes,
subcontractistes, empreses filials o empreses interposades no poden realitzar
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada
per les Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern espanyol o català, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública.
Tercer.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei
pugui ser una empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals
regulades en el conveni del sector d’àmbit provincial, català o estatal.
Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables:
Quart.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances
Fiscals i de l'acció dels serveis socials i l'Ajuntament, per protegir aquelles
persones o col·lectius més vulnerables o amb situacions de risc.
En matèria de protecció de l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les
comarques gironines:
Cinquè.- Mantenir trobades de caràcter com a mínim anual amb els
representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives
de la demarcació de Girona per tal d’analitzar plegats aquelles problemàtiques
conjuntes, intentar prevenir-les o tractar temes específics que sorgeixin en
determinats sectors o territoris.
Sisè.- A través d’aquest espai de diàleg social del municipi, establir
conjuntament amb la resta d’agents socials, els protocols d’intervenció i actuació
en el cas d’empreses que es trobin en situació de crisi, com processos de
deslocalització, ERO o tancament, amb la màxima urgència i al màxim nivell de
responsabilitat, entre l’administració, la direcció de l’empresa i els representants
dels treballadors per tal de propiciar les condicions necessàries per mantenir
l’activitat i els llocs de treball.
Setè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i als seus grups polítics.

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

PROPOSTA DE MOCIÓ
DEL MON LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE LA MARATÓ DE TV3

“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i
la Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos
econòmics per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques,
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però també per a sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies.
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de
sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es
dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o
curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu paper
com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de divulgació
científica, de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites
grans aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari
referent.
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han
implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el
subministrament de productes i serveis necessaris per al correcte funcionament.
Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres empreses col·laboradores a
través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el programa o en la
campanya de sensibilització.
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball
dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en
les activitats populars organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment
participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització social tant els que
participen directament i dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de
durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris de les ciutats
del nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la
recerca biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties
diferents. Una tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de
l’àmbit municipal també es vol reconèixer.
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament
Susqueda en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”.
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la
participació als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en
l’organització dels diferents actes de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions
en actes culturals organitzats pel propi ajuntament.
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar
econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de
sensibilització, adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les
conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que
actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.
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Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

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.

7

PROPOSTA DE MOCIÓ
TRANSPORT SANITARI

El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari
de la Regió Sanitaria Girona de l'antiga empresa adjudicatària , Consorci del
Transport Sanitari, a la nova, Transport Sanitari de Catalunya, SLU. Es tracta
d'una adjudicació per 10 anys amb un import anual pel transport urgent de
16.975.572,89 euros i una tarifa de 38,62 euros pel no urgent.
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents
motius: les successives paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema
de transport sanitari; i l’accidentada forma com s'ha dut a terme el traspàs
malgrat el temps transcorregut des de l'adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre
de vehicles i d'hores de servei a costa de personal sanitari: s'han
substituït ambulàncies amb possibilitat de transportar i tractar
persones malaltes “in itinere” i amb una plantilla completa (metge,
infermera i técnic), per Vehicles d'intervenció Rapida (VIR), amb només metge
i técnic i sense possibilitats de transportar pacients.
L’ampliació no és el cas de lla ciutat de Girona, on s'ha suprimit una
ambulància de Suport Vital Avançat (SVA), quedant-ne només dues de Suport
Vital Basic (SVB) i posant un VIR a Salt. Tampoc a poblacions com Anglès i
Ma9anet de la Selva, amb 8 hores diàries de disminució del servei, ni a
d'altres costaneres com l'Escala, l'Estartit i Palafrugell, on es suprimeixen els
reforços d'estiu. Les protestes del personal i de la ciutadania registrades al
Baix Empordà denuncien aquests retalls, així com la destrucció de l’equip
metge-infermera-tècnic, per quant rebaixa la qualitat de l'assistència. En
efecte, aquest nou model ha estat durament criticat, entre altres, pel Col·legi
de Metges de Girona, per quant sembla més dissenyat per a l’àmbit urbà que
no pas per a les nostres contrades, per quant en casos com el del Baix
Empordà pot comportar retards de 20 o 25 minuts en l’arribada dels
metges a poblacions com Calonge, Castell-Platja d'Aro , Sant Feliu de
Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per les conseqüències que pot tenir el treball
separat de metge i infermera. Aquesta separació és especialment greu des
de la promulgació del "Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el
que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros" que ha inestabilitzat el paper de la infermeria i que, malgrat
el recurs compromès per part del nou Govern de la Generalitat, és plenament vigent.
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Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es
va comunicar l’antiga empresa adjudicatària al TSC estava molt per sota
dels que s’havien de realitzar efectivament. Aquest hauria impedit una
programació adient, provocant llargues hores d'espera dels usuaris del
transport ordinari, les protestes dels quals recauen sobre els tècnics de les
ambulàncies, ja que poques vegades es transformen en reclamacions
reglades. I hauria provocat la necessitat d'augmentar la necessitat
d'ambulàncies , fet que justificaria a les grans deficiències en el
condicionament de les bases, els locals i els vehicles, que clarament estan
incomplint els plecs de l'adjudicació. L'estat de moltes ambulàncies no és
l'adequat per garantir amb condicions el servei a prestar: on no falta
calefacció falta telèfon o qualsevol mena de material, o altres deficiències
tècniques d'uns vehicles reciclats, com el despreniment de peces del vehicle.
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs
que afecta exclusivament el lot de la Regió Sanitaria Girona. No els plecs
tècnics del concurs ni el pressupost cobreixen els serveis que efectivament
s'han de proporcionar. L'empresa adjudicatària ha de posar molts més
mitjans dels previstos sense la corresponent compensació econòmica, ja
que aquesta és impossible sense realitzar un nou concurs i, pel que sembla,
la forma de compensació que poden haver pactat el CatSalut i l’empresa és
que aquell no apliqui l a p e n a l i t z a c i ó del 5% prevista en l’adjudicació
pels casos d’incompliment de les clàusules contractuals. Aquest xantatge,
que podria ser considerat un mal menor en un contracte de curta durada, es
fa absolutament insostenible durant els 10 anys de durada prevista.
Finalment, centrant-nos en la zona del Ter Brugent que compren Amer,
Anglès, Brunyola, La Cellera de Ter, Osor, Susqueda i Sant J u l i à de Llor
i Bonmatí, amb unes vies de comunicació terrestres deficients, amb temps
d’arribada des de Salt o Santa C o l o m a d e Fa r n e r s que oscil·len entre 20 i
45 minuts per als pobles més allunyats, creiem necessària la presencia d'un
vehicle de tipus Suport Vital Basic amb base a Anglès durant les 24 hores del
dia.
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat del membres presents, el següent
ACORD
Primer.- Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera
immediata, recuperi les 8 hores de presencia del vehicle de tipus suport vital
bàsic amb base a Anglès entre les 00 i les 8 h del matí, de tal manera que
es tornin a cobrir les 24 hores del dia, i així donar una millor cobertura a la
zona del Ter-Brugent.
Segon.- Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera
immediata, aporti les seves alternatives per tal de resoldre l’actual situació
d’absoluta irregularitat.
Tercer.- Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es
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replantegi el nou model de Transport Sanitari Integral, esmenant les
modificacions i deficiències detectades.
Quart. Comunicar-ho a la resta de municipis del Ter Brugent.
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.

PROPOSTA DE MOCIÓ
8

SUPORT AL REFERÈNDUM i AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCAL I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va
aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i,
una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur
polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric
que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge
d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar
resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret
a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit
concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou
model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i
hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les
representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores
hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la
independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la
justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de
l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la
materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura
dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de
la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat
internacional, des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un
món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense
el seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions
estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que
instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
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1.

Manifestar el suport de l’Ajuntament de Susqueda a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant
sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 2017.
Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al
nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la
Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu
desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de
transversal socialment i política.
Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa
de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les
seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la
democràcia.
Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

2.

3.

4.

5.

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.

9

ADHESIÓ FOEG

Aquest punt es deix sobre la taula.

10

INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORIES

L’equip de govern informa del següent:
• De la propera participació a la Fira de les Guilleries, de Sant Hilari Sacalm
• De l’enquitranat de dos revolts al Veïnat del Coll
• De la instal·lació d’un clorador automàtic al veïnat del Far

11

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.
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