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Repassada a les actes municipals
COMISSIÓ DE GOVERN
25 - 6 - 2002
Sol·licitud d’Enric Masferrer. Hospitalitat Ntra. Sra. Lourdes
Vist l’escrit presentat per Enric Masferrer
i Tolosà, Delegat de l’Hospitalitat Diocesana Mare de Déu de Lourdes, RE núm.
2112 el dia 18-6-2002, sol·licitant ajut econòmic per fer front a les despeses de desplaçament d’un malalt de la vila al pelegrinatge a Lourdes que es portarà a terme els dies 22 al 26 de juny d’enguany;
Atès allò establert als articles 118 i 119
del decret 179/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer: Atorgar una subvenció de 150
euros equivalent a l’import del viatge d’un
malalt de la vila a la pelegrinació a Lourdes
prevista per als dies abans esmentats amb
càrrec a la partida 412.489.42 del pressupost de 2002
Segon. Notificar aquest acord al sol·licitant
Conveni de suport al comerç
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament
de donar suport al comerç de la vila, mitjançant la signatura d’un conveni de collaboració entre el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Cassà de
la Selva, la Cambra Oficial de Comerç,

Indústria i Navegació de Sant Feliu de
Guíxols i la Unió de Botiguers de Cassà
de la Selva;
Atès que el conveni, el van signar les
parts actuants el passat dia 19 de juny de
2002, per a l’execució d’un pla d’actuació
comercial;
Atès allò establert a l’article 303 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer: Ratificar el conveni al qual s’ha
fet referència en la part expositiva
d’aquest acord, el qual figura en el corresponent expedient administratiu.
Segon: Notificar aquest acord a les
parts actuants en el conveni.
Tercer: Notificar aquest acord a la intervenció i a la tresoreria municipals per al
seu coneixement i efectes escaients, adjuntant-los una còpia de l’esmentat conveni.
Adquisició d’un vehicle per el personal edifici municipals
Atès que es considera convenient l’adquisició d’un vehicle per a ús del personal dels edificis municipals;
Atès que s’han demanat ofertes de cotxes de segona mà a diferents concessionaris.
Ateses les ofertes presentades pels concessionaris Gicauto, S.A.; Gerauto, S.A. i
Girvisa;
Atès allò establert als articles 57 i 176
del RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual

Casal de jubilats de Cassà i comarca
Agenda desembre 2002
Diumenge dia 1. Tarda a les 6. Ball amb Cristina Cat (només socis)
Dijous dia 5. Tarda a les 5. Berenar i ball amb Pere de Breda. Preu: 3,75 euros
(reserva de tiquets al mateix casal)
Divendres dia 6. Tarda a les 6. Ball amb Raimon Rusell (només socis)
Diumenge dia 8. Tarda a les 6. Ball amb Tomy (només socis)
Divendres dia 13. Excursió de tardor (programes a part)
Diumenge dia 15. Tarda a les 6. Ball amb Argemin’s (només socis)
Dilluns dia 26. XVIII Aniversari del Casal (programes a part)
Dijous dia 19. Tarda a les 5. Berenar i Ball amb el Duet d’Amer. Preu: 3,75
euros (reserva de tiquets al mateix casal)
Diumenge dia 22. Tarda a les 6. Ball amb Pere de Breda (només socis)
Dimecres dia 25. Tarda a les 6. Ball amb Josep Parrilla (només socis)
Dijous dia 26. Tarda a les 6. Ball amb Ferran Prunell (només socis)
Diumenge dia 29. Tarda a les 6. Ball amb David Casas (només socis)
Dimarts dia 31. Cap d’any (programes a part)
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s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques;
La comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer: Contractar amb Gicauto, SA,
empresa concessionària de Peugeot, el
subministrament d’una furgoneta marca
Renault, tipus tràfic, amb motorització
Diesel de 2500 cc de 75 ccv de color blanc
Segon: Acceptar i donar conformitat al
pressupost net d’import 5.109.00 euros
IVA inclòs amb càrrec a la partida
121.600.13 del pressupost de 2002
Tercer. Notificar aquest acord als interessats
Contractació obra neteja canalitzador
zona esportiva
Atès el pressupost presentat per germans Cañet-Xirgu relatiu als treballs de
neteja de la canalització de sanejament
del rec situat al costat de la piscina municipal;
Atès el que determinen els articles 56 i
121 del RDL 2/2002, de 16 de juny pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer: Aprovar el contracte d’obra amb
l’empresa Germans Cañet Xirgo, relatiu a
la neteja de la canalització de sanejament
al costat de la piscina municipal.
Segon: Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 725 euros, IVA a part
amb càrrec a la partida 452.212.46 del
pressupost 2002.
Tercer: Notificar aquest acord a Germans
Cañet Xirgo.

COMISSIÓ DE GOVERN
8 - 7 -2002
Despeses
Adquisició col·lecció 16 DVD. Edicions
Primera Plana, SA
Atesa la promoció que ofereix el
Periódico de Catalunya als seus subscriptors relativa a l’adquisició d’una col·lecció
de 16 pel·lícules en DVD;
Atès que l’esmentada col·lecció és d’interès per a la biblioteca municipal;
Atès el que determinen l’art. 56 i 176
del RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
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Primer. Contractar amb Edicions Primera Plana, SA, el subministrament de la
col·lecció de 16 DVD, promoció que ofereix el Periódico de Catalunya als seus
subscriptors.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 73,50 euros amb càrrec a la partida 451.220.22 del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a Edicions Primera Plana, SA.
Ingressos: Liquidació comptes «Cassà 2000 Ciutat Pubilla»
Atès el resum dels comptes presentats
per la Comissió «Cassà Ciutat Pubilla de
la Sardana any 2000» següent:
-Ingressos per tots els conceptes
141.051,16 euros
-Despeses per tots els conceptes
140.674,99 euros
Diferència a favor 376,17 euros
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents ACORDA:
Primer. Donar conformitat als comptes
presentats
Segon. Comunicar a Comissió Cassà
Ciutat Pubilla de la Sardana 2000 que
efectuï l’ingrés del saldo existent a l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions al cc núm.
21000114540200007926 del qual és titular aquest Ajuntament.
Tercer.-Imputar aquest ingrès a reducció del compte de despeses, partida
451.203.00
Quart.-Notificar a la intervenció i a la
Tesoreria Municipal.
Escrits dels administrats
Amics del cavall. Subvenció festa
anyal
Atès l’escrit per Joan Esteba i Barnada,
tresorer de l’entitat Amics del Cavall, RE
núm.2178 el dia 26-6-2002, sol·licitant ajut
econòmic per les despeses ocasionades
amb motiu de l’organització de la festa
d’enguany realitzada el passat mes de
gener;
Atès allò establert als articles 118 i 119
de decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer:Subvencionar amb 180 euros a
l’entitat Amics del Cavall per les diverses
activitats programades el passat més de
gener amb motiu de la festa de Sant
Antoni, amb càrrec a la partida
451.489.45 del pressupost de 2002.
Segon: Notificar aquest acord al sol·licitant.
Acords diversos
Contractació treballs previs impermeabilització dipòsit aigua
Atès les esquerdes existents al nou di-
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pòsit municipal d’aigua potable;
Atès que abans de procedir a tapar-les,
cal netejar les parets retirant les restes
d’una impermeabilització anterior;
Atès l’informe emès per l’arquitecta
municipal;
Atès el que determina els articles 56 i
121 del RDL 2/2000, de 16 de juny pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat del assistents, ACORDA:
Primer. Contractar amb l’empresa Serco
Limpiezas Industriales, SA els treballs
consistents a netejar les parets del dipòsit municipal amb doll d’aigua a pressió,
per tal d’eliminar les restes de goma adherides a les parets verticals de l’esmentat dipòsit per tal de garantir les obres
d’impermeabilització.
Segon.Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 2.505,60 euros IVA
inclòs amb càrrec a la partida 121.212.10
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.
Sol·licitud de subv. al Dep. de Política
Territorial asfaltatge camins
Atès que aquest Ajuntament té previst
el condicionament i asfaltatge de diversos camins públics situats en sòl no urbanitzable;
Atès que s’ha establert com a prioritat
els camins des de la Urbanització Mas
Cubell fins uns 150 m passat can Rabitxo
(vt. de Verneda) i des del carrer Agudes
fins a la ctra de la Bisbal (vt. de Matamala)
ja que tenen una major utilització i així
donar un millor servei a la població.
Atesa la memòria redactada pels serveis tècnics municipals;
La Comissió de Govern, per unanimitat
dels assistents, ACORDA:
Primer.-Sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya, Departament de Política Territorial i obres Públiques, Direcció General
de Carreteres una subvenció per asfaltatge dels camins des de laUrbanització
Mas Cubell fins a uns 150 m passat can
Ravitxo (vt. de Verneda) i des del carrer
Agudes fins a la ctra de la Bisbal (vt. de
Matamala),essent el pressupost de les
obres de 180.303,63 euros
Segon.-Facultar el Sr.Alcalde per a la
tramitació de la documentació que calgui.

COMISSIÓ DE GOVERN
15 - 7 - 2002
Escrits dels administrats:

VILA

Sol·licitud de Joan Maymí en rep. de
GRAMC
Vist l’escrit presentat per Joan Maymí i
Coloreu en representació de l’Assemblea
Local del Gramc, RE núm. 2361 de data
10-7-2002, a través del qual sol·licita que
s’aboni la subvenció corresponent al segon trimestre del curs present, en concepte de classes d'alfabetització per a immigrants que organitza l’esmentada entitat.
Atès allò establert a l’art. 118 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i serveis als Ens Locals.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Atorgar a l’Asssemblea Local del
Gramc la quantitat de 576,96 euros, en
concepte de subvenció corresponent al
segon trimestre del curs d’alfabetització
per immigrants que organitza l’esmentada entitat.
Segon. Notificar aquest acord a l’entitat
interessada i a la Intervenció i Tresoreria
Municipals.
Acords diversos
Atès que és necessari procedir a la contractació del subministrament d’una màquina copiadora pel Jutjat de Pau de Cassà de la Selva.
Vistos els diferents pressupostos sol·licitats a tal efecte a Sistemas d’Oficina
Girona, SA.
Atès allò establert als articles 56 i 176
del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Aprovar la contractació del subministrament de la màquina copiadora
Canon model NP-6512 a Sistemas d’Oficina Girona, SA, per l’import de 1227,89
euros, IVA inclòs, a destinar al Jutjat de
Pau de Cassà de la Selva.
Segon. Aprovar la contractació del servei de manteniment de la maquina copiadora amb la mateixa empresa subministradora, d’acord amb la taula de preus de
manteniment que figura en l’oferta presentada:
–238,33 euros anuals, per 15.000 còpies (s’entreguen 3 caixes de tóner)
–161,10 euros anuals, per 10.000 còpies (s’entreguen 2 caixes de tóner)
–85,48 euros anuals, per 5.000 còpies
(s’entrega 1 caixa de tóner).
Tercer. Notificar aquest acord al Jutjat
de Pau, a l’empresa subministradora i a
la intervenció i a la tresoreria municipals.
Propostes de regidors
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Antoni Baulida, alcalde, informa els assistents dels ingressos obtinguts en la di-
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ada realitzada el diumenge dia 7 de juliol
amb motiu de la campanya “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple” que pugen a la quantitat de 372,82 euros corresponents a la
venda d’entrades, i també d’aportacions
dels participants a l’acte.
Per a aquest fi, la Comissió Municipal
de Govern acorda:
Primer. Aprovar una aportació municipal de 372,82 euros, amb càrrec a la partida 421.489.42 del pressupost de 2002.
Segon. Notificar aquest acord a la Fundació Esclerosi Múltiple i a la Dipositaria
Municipal.

COMISSIÓ DE GOVERN
22-7-2002
Llicències diverses.
Legalització activitat fabricació i aïllament de suro. V. Verneda s/n
Vista la sol·licitud de llicència ambiental presentada per Francisco Jiménez i
Vegas en representació de Unión Productores Desperdicios Corcho, SA, per a
l’exercici d’una activitat dedicada a la fabricació de granulat i aïllament de suro, al
Vt. de Verneda, s/n - Ctra. de Girona a Sant
Feliu, pk 15,5 (PP El Trust, subsector, 1),
de Cassà, que es descriu a continuació:
Antecedents
1) En data 2 de juliol de 2001, RE núm.
2368, va entrar en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per a
l’exercici d’una activitat dedicada a la fabricació de granulat i aïllament de suro, al
Vt. de Verneda, s/n –PP El Trust– subsector 1, acompanyada de projecte tècnic.
2) S’ha sotmès l’expedient a informació
pública per un termini de vint dies mitjançant un anunci al tauler de l’Ajuntament (i
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 235 de data 10-12-2001),
sense que s’hagin formulat al·legacions.
3) La Ponència comarcal d’Avaluació
Ambiental (PCAA) ha emès informe favorable, condicionat al compliment dels valors límits d’emissió i mesures preventives següents:
–Caldrà adoptar les mesures preventives, de control o de garantia i les necessàries relatives a la prevenció d’incendis
i protecció de la salut.
–Les assenyalades en el projecte i annexos presentats.
–S’ha de fer el control inicial de caràcter mediambiental a realitzar per una entitat col·laboradora de l’administració degudament acreditada.
–També caldrà donar compliment als
informes emesos pels Serveis Tècnics
Municipals que diuen:
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1) Un cop concedida, si procedeix,
inicialment la llicència i abans de la posada en marxa de les instal·lacions i de l’inici de l’activitat el titular ho posarà en coneixement de l’Ajuntament mitjançant escrit acompanyat, d’acord amb l’article 43
de la Llei 3/1998 i del 85 al 87 del Decret
136/1999, de:
a) Certificat del tècnic de l’execució del
projecte on es faci constar l’adeqüació de
l’activitat a la llicència atorgada.
b) Certificació emesa per una Entitat
Col·laboradora de l’Administració degudament acreditada en referència al control inicial de caràcter ambiental.
c) Documentació justificativa de la legalització de totes les instal·lacions específiques que reglamentàriament ho requereixen (electricitat, aparells a pressió...) en
l’organisme oficial corresponent.
d) Documentació acreditativa de: 1- La
tramitació davant la Junta de Sanejament
de l’autorització d’abocament a la xarxa
de clavegueram i de la declaració de càrrega contaminant. 2- La tramitació davant
de la Junta de residus de l’alta com a productor de residus. 3- La gestió dels residus produïts mitjançant empreses autoritzades.
2) D’acord amb l’article 44 de la Llei 3/
98 i del 85 i 87 del Decret 136/99, l’activitat s’haurà de sotmetre a controls periòdics mediambientals cada cinc anys.
3) D’acord amb l’article 37 de la Llei 3/
1998 i el 67 del Decret 136/1999, l’activitat resta subjecta, en els aspects
mediambientals, a una revisió periòdica
cada vuit anys i a les revisions i les inspeccions periòdiques que estableix la legislació vigent en matèria d’instal·lacions,
prevenció d’incendis, accidents greus i de
protecció de la salut.
La Comissió Municipal de Govern acorda: Primer. Proposar l’atorgament de llicència ambiental sol·licitada per
UPRODECO, SA, per a l’exercici d’una
activitat de fabricació de granulat i aïllaments de suro, al Vt. de Verneda, s/n - PP
El Trust, subsector 1, d’aquesta vila, condicionada al compliment dels valors límits
d’emissió i les mesures preventives descrites en els informes transcrits en la part
dispositiva d’aquest acord.
Segon. Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de
l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant certificat del tècnic director de projecte i presentació de la
documentació indicada en els informes
de la PCAA i Serveis Tècnics Municipals i
també al compliment dels requisits exigibles mitjançant certificat d’una entitat collaboradora de l’Administració.
Tercer. Establir els sistemes de control

VILA

següents:
D’acord amb l’article 44 de la Llei 3/1998
i del 85 i 87 del decret 136/1999, l’activitat s’haurà de sotmetre a controls periòdics de caràcter mediambiental cada cinc
anys.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 3/1998
i el 67 del decret 136/1999, l’activitat està
subjecta,
en
els
aspectes
mediambientals, a una revisió periòdica
cada vuit anys i a les revisions i les inspeccions periòdiques que estableix la legislació vigent en matèria de prevenció
d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut.
Quart. Notificar aquest acord als interessats i a la PCAA d’acord amb el que
determina l’art. 47 del Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental, aprovat pel Decret
136/1999, de 18 de maig, per tal que en
el termini de 10 dies hàbils puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.
Escrits oficials
Assabentats
La Comissió s’assabenta dels següents
escrits oficials:
Organisme: Consell Comarcal del Gironès. Document: RE núm. 2472 el dia
17-7-2002. Concepte: recordatori referent
al dia de recollida de mobles i trastos vells,
que serà l’últim dijous de cada mes en
horari de 7 a 13 hores del matí.
Acords diversos
Contractació treballs per a formació
pistes d’atletisme
Atesa la necessitat d’acondiciar uns terrenys ubicats a la zona esportiva municipal per a la formació de diverses pistes
d’atletisme;
Atesos els pressupostos presentats per
les empreses Germans Cañet “Xirgu”,
Fioma, SL i Excavacions Johé, SL;
Atès el que determina l’art. 56, 121 del
RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Contractar amb l’empresa Germans Cañet “Xirgu” per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, els treballs
de condicionament d’uns terrenys ubicats
a la zona esportiva municipal per a la formació de diverses pistes d’atletisme.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 2.995,00 eruos, IVA
a part, amb càrrec a la partida 452.600.09
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
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COMISSIÓ DE GOVERN
30 - 7 - 2002
Pagaments diversos
Interessat: Regidoria de Cultura. Import:
480 euros. Concepte: per l’actuació del
grup d’havaneres “Els Cremats” representats per Narcís Farré, el dia 6 de setembre
a les 10 del vespre, al passeig Vilaret.
Càrrec: partida 451.426.46 del pressupost
de 2002.
Interessat: Promoció del Lleure i l’Esport, SL. Import: 5.074,17 euros (import
factura 14.347,90 euros - 9.273,73 euros
pressupost aprovat). Concepte: contractació de dos monitors més, per la realització del Casal d’Estiu d’enguany (acord
complementari a l’adoptat per Comissió
Municipal de Govern de data 3-6-2002).
Càrrec: partida 422.227.49 del pressupost
de 2002.
Llicència provisional obertura activitat. Vt. Verneda 21 Mas Mercader
Vista la sol·licitud presentada per Jordi
Dòria i Tabares (RE. 821 el dia 7-3-2002),
per a l’obtenció de llicència per a l’exercici d’una activitat d’allotjament turístic “residència de pagès”, al Vt. de Verneda núm.
21 “Can Mercader».
Atesos els informes emesos per l’Enginyer i Arquitecte municipals, en el tràmit
de l’expedient i els emesos respecte a
l’autorització provisional de l’activitat.
Atès que aquesta activitat es troba inclosa en l’annex III (12.29.- Hostelera o
similar, amb nombre d’habitacions <=50
i superfície menor a 500 m2) i per tant
sotmesa a règim de comunicació segons
el Decret 136/1999, pel qual s’aprova el
reglament General de desplegament de
la Llei 3/1998 de la intervenció integral
de l’Administració Ambiental.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer: Autoritzar provisionalment a
Jordi Dòria i Tabares amb llicència per a
l’exercici d’una activitat d’allotjament turístic “residència casa de pagès” al Vt. de
Verneda núm. 21 “Can Mercader”, mentre no es rebi el comunicat de l’autorització per part de la Comissió d’Urbanisme
de Girona i es doni compliment a les mesures correctores i de seguretat previstes
en la documentació tramitada i les complementàries que s’indiquen a continuació:
–“Prevenció i extinció d’incendis: S’hauran d’instal·lar extintors portàtils i enllumenat d’emergència, d’acord amb eels articles 20 i 21 de la NBE-CPI-96.
–La porta del menjador ha de ser d’1,2
m d’amplada lliure i ha d’obrir en el sentit
de sortida.
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Per a l’obtenció de la llicència definitiva, i finalitzades les obres i instal·lacions,
el titular de l’activitat ho haurà de posar
en coneixement de l’Ajuntament mitjançant un escrit que haurà d’anar acompanyat del Certificat de Final d’Implantació,
signat per un tècnic competent, acreditatiu que l’activitat s’ajusta totalment a la
documentació presentada i s’han adoptat les mesures complementàries imposades.
També s’aportarà, per incorporar-la a
l’expedient, junt amb el Certificat Final la
documentació següent:
–Justificació, per part d’un tècnic competent o d’empreses instal·ladores autoritzades, de que totes les instal·lacions
complementàries (electricitat, dipòsit de
propà...) compleixin amb la normativa específica aplicable i que s’ha tramitat, si és
preceptiu, la seva posta en servei en l’oficina d’una EIC.
–Còpia de la resolució del servei territorial del Departament de Comerç Consum i Turisme segons article 7 del Decret
214/1995 de 27 de juny pel qual es regula la modalitat d’allotjament turístic anomenada residència - casa de pagès.
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat.
Acords diversos
Adjudicació obres arranjament nucli
antic 1a fase B C/ Molí-Mel
Atès que la subhasta per a l’adjudicació del contracte administratiu d’obra consistent en l’arranjament del nucli antic 1a
fase b (urbanització d’un tram del carrer
del Molí i del carrer de la Mel), va ser declarada deserta per la mesa de contractació, reunida en data 5 de juny d’enguany,
després de comprovar que l'única oferta
presentada era superior al preu base de
licitació.
Atès que, com a conseqüència del que
s’ha exposat en el paràgraf anterior, es va
decidir utilitzar el procediment negociat,
d’acord amb allò establert a l’article 141
a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i, a
tal efecte, es va adreçar un escrit a les
empreses Freixas i Freixas, SL, Xavier
Alsina, SA, Construccions Fusté, SA, Germans Cañet Xirgu, SL i Narcís Matas, SL,
per tal que presentessin ofertes seguint
les formalitats previstes en el plec de condicions que va regir en la subhasta, amb
la salvetat que, d’acord també amb l’article esmentat, el preu del contracte podia
augmentar-se en un 10% respecte del
preu base de licitació previst en el citat
plec de condicions.
Atès que únicament han presentat oferta les empreses Germans Cañet Xirgu, SL

VILA

i F2 Construccions 2002, SL.
Vista l’acta de la mesa de contractació,
reunida novament en data 29 de juliol de
2002 a fi i efecte d’avaluar les propostes
presentades, de la qual es desprèn que
ambdues empreses acrediten les condicions requerides per a poder celebrar el
contracte en qüestió i que la millor oferta
de les dues és la de Germans Cañet-Xirgu,
SL;
Atès allò establert als articles 92 i 141
a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en
relació a l’adjudicació de contractes
d’obres en el procediment negociat sense publicitat.
Atès allò establert a l’article 21.1 ñ) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la
facultat de l’alcalde d’aprovar les contractacions quan el seu import no superi el
deu per cent dels recursos ordinaris del
pressupost.
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia de
6 de juliol de 1999 i de 17 de maig de
2001, de delegació de competències a la
comissió de govern.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Adjudicar el contracte d’obra
consistent en l’arranjament del nucli antic
1a fase b (urbanització d’un tram del carrer del Molí i del carrer de la Mel) a l’empresa Germans Cañet-Xirgu, SL per l’import de Noranta-un mil cinc-cents un euros
amb vuitanta-dos cèntims, IVA inclòs
(91.501,82 euros).
Segon. Requerir a l’empresa adjudicatària d’aquest contracte per tal que, de
conformitat a allò previst a l’article 41 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, constitueixen la garantia definitiva
(4% del preu d’adjudicació), utilitzant qualsevol de les formes previstes en la citada
llei, en la tresoreria municipal en un termini no superior a quinze dies a comptar
des de la data de notificació d’aquest
acord.
Tercer. Realitzar els tràmits necessaris
per tal que es publiqui un anunci d’aquest
acord en el DOGC.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde a fi i efecte
que procedeixi a la signatura de l’esmentat contracte.
Cinquè. Notificar el contingut d’aquest
acord als interessats i a la intervenció i a
la tresoreria municipals.
Conveni urbanístic arrendament terrenys zona esportiva
Vist el conveni urbanístic signat en data
30 de juliol d’enguany entre l’Ajuntament
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de Cassà de la Selva i la societat Ainulata
Keruill, SA, relatiu a l’arrendament de terrenys compresos dins el sector 1 de les
normes subsidiàries del planejament del
municipi, per tal de poder realitzar una
primera ampliació de la zona esportiva
municipal, el contingut literal del qual es
transcriu a continuació:
“Conveni urbanístic relatiu a l’arrendament de terrenys compresos dins el sector 1 per tal de poder realitzar una primera
ampliació de la zona esportiva municipal.
Reunits:
D’altra banda el Sr. Francesc Xavier
Bruset Sarrà, amb DNI núm. 40.290.014V, amb domicili a la Urbanització Can
Ferragut, s/n de Santa Coloma de Farners, que actua en qualitat d’Administrador de la societat Ainulata Keruill, SL (CIF
núm. B-17347550), amb domicili social a
l’Av. Jaume I, 65 de Girona, i en el seu
nom i representació tal com s’acredita
mitjançant l’aportació d’escriptura pública que s’acompanya en aquest document.
D’altra banda el Sr. Antoni Baulida i
Casadellà, que actua en qualitat d’Alcalde de Cassà de la Selva, assistit pel Sr.
David Reixach i Saura, secretari acctal. de
l’Ajuntament, que dóna fe de l’acte.
Exposen:
I. Que el sector 1 de les normes subsidiàries del municipi, classificat actualment
com a sòl urbanitzable i que té una superfície total de 132.360 m2, té una qualificació urbanística que combina l’ús residencial amb l’ús reservat a equipament públic esportiu.
II. Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva està interessat a poder adequar un
espai dins l’esmentat sector 1 per tal de
poder dur a terme una primera ampliació
de la zona esportiva municipal.
III. Que la societat Ainulata Keruill, SL
és propietària d’una de les finques compreses dins el sector 1, concretament de
la finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Girona en el Tom 1013,
Llibre 65, Foli 219, Finca 446, la qual té
una superfície de 8749,73 m2 d’acord
amb la inscripció registral, i de 10.768 m2
segons les dades cadastrals.
IV. Que per tal de poder destinar el citat
espai a la realització d’una primera ampliació de la zona esportiva municipal,
l’Ajuntament necessita poder disposar
d’una franja de 5.235 m2 de la referida
finca propietat de la societat Ainulata
Keruill, SL.
V. Que és voluntat de l’Ajuntament la
d’obtenir de forma gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens la cessió de la franja
a la que s’ha fet referència en el punt anterior, a fi i efecte de poder disposar
d’aquests terrenys com a condició neces-
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sària per a poder iniciar els treballs relatius a la citada ampliació de la zona esportiva municipal. No obstant això, i tenint
en compte que l’esmentada cessió no es
durà a terme fins que es desenvolupi
urbanísticament el sector 1, l’Ajuntament
està disposat a arribar a un acord amb la
propietària del terreny en qüestió a fi i
efecte d’arrendar-lo mentre no es produeixi la cessió obligatòria. Així mateix,
l’Ajuntament es mostra interessat a sentar
les bases per a possibilitar el desenvolupament urbanístic del sector 1.
VI. Que la societat Ainulata Keruill, SL
està disposada a arrendar a l’Ajuntament
el terreny que necessita per tal de dur a
terme la referida ampliació de la zona esportiva municipal fins que no es produeixi
la seva cessió obligatòria, a la vegada que
també es mostra interessada a sentar les
bases per a possibilitar el desenvolupament urbanístic del sector 1.
És per tot això que ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat per a
obligar-se,
Pacten:
I. La societat Ainulata Keruill, SL i l’Ajuntament de Cassà de la Selva es comprometen a formalitzar, en el període de 2
mesos a comptar des de la signatura
d’aquest conveni, un contracte d’arrendament de la franja de 5.235 m2 que constitueix part de la finca a la que s’ha fet referència en l’expositiu tercer, la superfície
de la qual es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex a aquest conveni, a fi i
efecte que puguin realitzar-se els treballs
d’adequació de l’espai cedit en una primera ampliació de la zona esportiva municipal, per un període màxim de sis anys
i per un preu total de 3.606 euros anuals
(IVA a part) a pagar en 12 mensualitats.
La descripció física de la superfície que
haurà de ser objecte del contracte és la
següent:
“Peça de terreny de superfície 5.235
m2, inclosa dins el sector 1 de les normes
subsidiàries del planejament de Cassà de
la Selva, qualificada com a sòl urbanitzable, de forma allargada sensiblement rectangular que limita al Nordest amb el carrer Llagostera; al Sudest amb resta de finca mitjançant marge, al sudoest amb resta de finca mitjançant un altre marge; i al
Noroest amb finca de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva d’equipament esportiu”.
II. Per altra banda, ambdues parts acorden que el contracte d’arrendament a formalitzar haurà de comtemplar l’autorització per part de la societat arrendadora a
l’Ajuntament, com a part arrendatària, per
poder realitzar aquelles obres que siguin
necessàries per a dur a terme l’esmenta-
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da primera ampliació de la zona esportiva municipal. En aquest sentit, i per tal de
respectar els acords que van subscriure
en document privat signat en data 12 de
juny de 2002 la representació d’Ainulata
Keruill, SL i l’antic propietari de la finca,
Sr. Lluís Casellas i Parés, l’Ajuntament i
l’esmentada societat es comprometen a
què el contracte d’arrendament a formalitzar haurà de contenir les següents clàusules:
a) Per que fa a les obres a realitzar per
a l’ampliació de la zona esportiva municipal, s’haurà de garantir en tot moment l’estabilitat del talús o marge sorgit com a conseqüència de l’explanació del terreny.
b) El Sr. Casellas tindrà dret a l’aprofitament de la fusta dels arbres afectats pel
moviment de terres necessari per a l’ampliació de la zona esportiva.
c) Atès que de l’esmentat document signat en data 12 de juny d’enguany per la
representació d’Ainulata Keruill, SL i el Sr.
Casellas es desprenia que aquest últim
hauria de construir una tanca mitjera entre l’habitatge de la seva propietat i l’espai destinat a l’ampliació de la zona esportiva, i tenint en compte que la construcció d’aquesta tanca és també d’interès municipal, l’Ajuntament es comprometrà a assumir el cost de l’impost sobres
construccions d’aquesta tanca, la qual
s’haurà d’executar seguint les indicacions
dels serveis tècnics municipals.
III. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a realitzar l’afitament de la finca descrita en l’expositiu tercer propietat
d’Ainulata Keruill, d’acord amb el plànol
que s’adjunta a aquest conveni, abans de
procedir a la signatura del contracte d’arrendament.
IV. A partir de la signatura del contracte
d’arrendament, l’Ajuntament es compromet a impulsar les actuacions urbanístiques que a continuació es relacionaran, i
a mantenir informada la societat
AINULATA KERUILL, S.L. de l’estat de tramitació d’aquestes.
a) Procedir a la divisió del sector 1 en
subsectors, mantenint el coeficient
d’edificabilitat bruta previst en les normes
subsidiàries del planejament i reduïnt
moderadament la vialitat prevista en
aquestes.
b) Tramitar els plans parcials que impulsin, d’acord amb els quòrums preceptius previstos en la normativa urbanística
aplicable, els propietaris dels subsectors
al·ludits en el paràgraf anterior.
c) Tramitar les figures de gestió urbanística que s’escaiguin (projectes de
reparcel·lació o compensació i projectes
d’urbanització) a fi i efecte de convertir
les finques urbanitzables existents en el
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sector 1 en sòl urbà.
V. No obstant el que s’ha estipulat en el
pacte primer, ambdues parts acorden que
en el moment en què es produeixi l’aprovació definitiva del pla parcial relatiu al
subsector en el que s’inclourà el terreny
objecte del contracte d’arrendament, s’extingirà aquest contracte ja que la relació
arrendaticia es convertirà en avançament
de cessió voluntària i gratuïta de la societat AINULATA KERUILL, S.L. a l’ajuntament de l’esmentada franja de 5.235 m2.
Aquesta cessió es consolidarà i formalitzarà de forma definitiva quan s’aprovi el
corresponent projecte de reparcel·lació.
Amb l’extinció del contracte d’arrendament s’extingirà també, en conseqüència,
l’obligació de l’ajuntament d’haver de satisfer un preu per a l’ocupació del terreny
en qüestió.
VI. La societat Ainulata Keruill, SL es
compromet a presentar a l’Ajuntament un
pla parcial relatiu al subsector en el que
s’inclourà el terreny objecte de contracte
d’arrendament abans del dia 31 de març
de 2003 a fi i efecte que l’Ajuntament procedeixi a iniciar la seva tramitació. El retard en la presentació del pla parcial a
l’Ajuntament respecte a la data esmentada generarà l’obligació en la societat
Ainulata Keruill, SL d’abonar a l’Ajuntament la quantitat de 88 euros per cada
setmana de retard.
VII. En el supòsit que a la finalització del
contracte d’arrendament abans esmentat
(6 anys) no s’hagués aprovat definitivament el pla parcial relatiu al subsector en
el que s’inclourà el terreny objecte
d’aquest arrendament, l’Ajuntament procedirà, sempre i quan en la qualificació
urbanística del subsector en qüestió es
segueixi preveient l’existència d’equipaments esportius, a expropiar el terreny
arrendat.
No obstant el que s’ha exposat en el
paràgraf anterior, si una vegada finalitzat
el citat període de sis anys no s’ha aprovat encara definitivament el pla parcial,
però aquest s’està tramitant, l’Ajuntament
podrà seguir ocupant el terreny objecte
d’arrendament fins que es produeixi la
mencionada aprovació definitiva sense
haver de satisfer cap preu, atès que es
podrà donar per assegurat el desenvolupament urbanístic del subsector.
VIII. Aquest conveni té caràcter administratiu i, per tant, l’Ajuntament gaudeix
de la seva prerrogativa d’interpretació.
IX. Els conflictes que puguin sorgir en
relació a la interpretació o a l’aplicació
d’allò estipulat en aquest conveni que no
hagin pogut ser resolts en via administrativa, es dirimiran en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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X. En tot allò no previst en el present
conveni serà d’aplicació allò que disposi
la normativa aplicable en matèria de règim local o dret ubanístic.
XI. L’eficàcia d’aquest conveni queda
condicionada a la seva aprovació per part
de l’òrgan municipal competent.
I, en prova de conformitat, ambdues
parts signen el present document per duplicat.
Antoni Baulida Casadellà
Alcalde de Cassà de la Selva
Francesc Xavier Bruset Sarrà
Per la societat Ainulata Keruill, SL
David Reixach i Saura
Secretari de l’Ajuntament de Cassà de
la Selva”.
Atès que la clàusula XI del conveni
transcrit estableix que l’eficàcia d’aquest
resta condicionada a la seva aprovació
per part de l’òrgan municipal competent.
Atès allò establert a l’article 88 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en relació a la possibilitat que tenen les administracions públiques de celebrar convenis tant amb persones de dret
públic com de dret privat, sempre que no
siguin contràries a l’ordenament jurídic ni
versin sobre matèries no susceptibles de
transacció i tinguin com a objectiu satisfer
l’interès públic.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Aprovar el conveni urbanístic
entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i
la societat Ainulata Keruill, SL, relatiu a
l’arrendament de terrenys compresos
dins el sector 1 de les normes subsidiàries del planejament del municipi, per tal
de poder realitzar una primera ampliació
de la zona esportiva municipal, el contingut del qual s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord a la societat Ainulata Keruill, SL i a la intervenció i
a la tresoreria municipals.
Aprov. inicial proj. obra local ordinària. Asfaltatge camí veïnal
Vist el projecte d’obra local ordinària
redactat pels serveis tècnics municipals,
relatiu a l’asfaltatge del camí del Veïnat
de Llebrers de Dalt.
Atès allò establert en relació al contingut i al procediment d’aprovació dels projectes d’obra local ordinària en l’article
219 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i en
els articles 37 i 38 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens
locals.
La Comissió Municipal de Govern, per
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unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el projecte
d’obra local ordinària consistent en l’asfaltatge del camí del Veïnat de Llebrers de
Dalt, redactat pels serveis tècnics municipals, l’import del qual ascendeix a la quantitat de 88.711,11 euros.
Segon. Sotmetre aquest expedient a
exposició pública durant el termini de 30
dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP de Girona i en el
tauler d’anuncis de la Corporació als efectes de presentació de les al·legacions o
observacions que s’escaiguin.
Aprov. Inicial proj. obra local ordinària. Ampli. xarxa hidrants
Vist el projecte d’obra local ordinària
redactat pels serveis tècnics municipals,
consistent en l’ampliació i millora de la
xarxa d’hidrants al carrer de l’Esport, carrer Raval i carrer Catalunya.
Atès allò establert en relació al contingut i al procediment d’aprovació dels projectes d’obra local ordinària en l’article
219 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i en
els articles 37 i 38 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens
locals.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el projecte
d’obra local ordinària consistent en l’ampliació i millora de la xarxa d’hidrants en
el carrer de l’Esport, carrer Raval i carrer
Catalunya, redactat pels serveis tècnics
municipals, l’import del qual ascendeix a
la quantitat de 124.813,04 euros.
Segon. Sotmetre aquest expedient a
exposició pública durant el termini de 30
dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP de Girona i en el
tauler d’anuncis de la Corporació als efectes de presentació de les al·legacions o
observacions que s’escaiguin.
Sol·licitud de subvenció. Excavació poblat Ibèric Puig del Castell
Atès que aquest Ajuntament té previst
la realització d’una campanya d’excavació al poblat Ibèric del Puig del Castell
per l’any 2002;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Sol·licitar a la Direcció General
de Patrimoni Cultural una subvenció per
a projectes de recerca arqueològica.
Segon. Facultar a l’Alcalde per a la tramitació dels documents que calgui.
Contractació treballs addicionals neteja parets dipòsit aigua
Atès l’informe emès pels serveis tècnics
municipals en relació als treballs que s’estan realitzant al dipòsit municipal d’aigua
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potable per tal d’eliminar les restes de
goma adherides a les parets verticals a fi
de garantir les obres d’impermeabilització que es realitzaran posteriorment;
Atès que amb el doll d’aigua a pressió
no s’han eliminat totalment les restes de
goma adherides, per la qual cosa es considera necessari procedir a la neteja total
mitjançant doll amb sorra;
Atesos els pressupostos presentats per
Serco, Piscines Girona i Font Pintors, SL;
Atès el que determina els articles 56 i
121 del RDL 2/2000, de 16 de juny pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer. Contractar amb l’empresa Font
Pintors SL, per ser l’oferta més satisfactòria, els treballs consistents a netejar les
parets del dipòsit municipal amb doll de
sorra en sec, sobre una superfície de 300
m2 a nivell Sa 2,5.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 3995,92 euros IVA,
muntatge i desmuntatge de bastida inclòs
amb càrrec a la partida 121.212.10 del
pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
Sol·licitud Associació Naturalistes
Girona, Fira energies renovables
Vist l’escrit presentat per l’Associació
Naturalistes Girona, RE núm. 2179 el dia
26-6-2002 adjuntant documentació i pressupost relatiu a la realització i participació
en la 2a Fira d’energies renovables i eficiència energètica a la Llar prevista per al
dia 22 de setembre, fira de Santa Tecla,
sol·licitant ajut logístic i econòmic;
Atès allò establert als articles 118 i 119
del decret 179/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Autoritzar a l’Associació Naturalistes de Girona organitzadors de la 2a
Fira d’energies renovables i eficiència
energètica a la Llar a utilitzar l’esplanada
del parc del Carrilet, el dia 22 de setembre de 2002, Fira de Santa Tecla, amb el
suport logístic de la Policia Local i la Brigada Municipal d’Obres, amb el benentès que anirà a càrrec seu qualsevol dany
o perjudici que es pugui ocasionar tant a
les persones com als béns amb motiu de
l’execució de l’activitat demanada.
Segon. Subvencionar als organitzadors
amb 510,86 euros import corresponent a
l’espectacle infantil.
Tercer. Notificar aquest acord a Associació Naturalistes Girona.
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Sol·licitud d’Emili Mató. 2a Fira d’energies renovables
Atès l’escrit presentat per Emili Mató i
Palós, RE núm. 2181 el dia 26-6-2002
d’autorització per a disposar de la sala
d’exposicions l’Estació, la sala de Plens i
l’esplanada del parc del Carrilet el diumenge dia 22 de setembre amb motiu de
la realització de la 2a fira d’energies renovables i eficiència energètica;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Autoritzar a Emili Mató i Palós la
utilització dels locals i espai públic sollicitats, amb el benentès que anirà a càrrec seu qualsevol dany o perjudici que es
pugui ocasionar tant a les persones com
als béns amb motiu de l’execució de l’activitat demanada.
Segon. Notificar aquest acord al sollicitant.
Sol·licitud de Tamba Jawo. Utilització
pavelló polivalent
Atès l’escrit presentat per Tamba Jawo
RE núm. 2633 el dia 30-7-2002, sol·licitant
poder fer ús del pavelló polivalent el dia
10 d’agost de les 22 hores a les 6 hores
del dia 11 per a la realització d’una festaconcert;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Autoritzar a Tamba Jawo la utilització del Pavelló Polivalent Municipal
el proper dia 10 d’agost per l’activitat sollicitada.
Segon. Advertir a la sol·licitant que qualsevol dany o perjudici que es pugui ocasionar tant a les persones com als béns
amb motiu de l’execució de l’activitat sol·licitada aniran a càrrec seu, així com també informar-la que les intal·lacions hauran d’ésser deixades en la mateixa situació en què estaven.
Tercer. Aprovar l’import de 488,52 euros
corresponent als drets d’utilització de locals municipals i neteja de les instal·lacions d’acord amb l’ordenança municipal núm. 8 i 24.
Quart. Notificar aquest acord al sollicitant.

COMISSIÓ DE GOVERN
2 - 9 - 2002
LLicències diverses
Legalització activitat fabricació
panells aïllants. Vt. Verneda
Vista la sol·licitud de llicència ambiental presentada per Josep Jordan i
Figueras en representació de l’empresa
Huurre Iberica, SA, RE núm. 1721 el dia
2-6-2002, per a la legalització d’una acti-
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vitat de fabricació de panells aïllants al Vt.
de Verneda –C-65 pk 1,300– PP El Trust –
Subsector 5 d’aquesta vila, que es descriu a continuació:
Antecedents
1) En data 2 de juny de 2002, RE núm.
1721 va entrar en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per a
l’exercici d’una activitat dedicada a la fabricació de panells aïllants, al Vt de Verneda, PP El Trust – Ctra. Girona Sant Feliu,
pk 16,300, acompanyada de projecte tècnic.
2) S’ha sotmès l’expedient a informació
pública per un termini de vint dies mitjançant un anunci al tauler de l’Ajuntament (i
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 36 de data 20-2-2002), sense
que s’hagin formulat al·legacions.
3) L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) ha emès informe favorable,
condicionat al compliment dels valors límit d’emissió i mesures preventives següents. .../...
La Comissió Municipal de Govern acorda:
Primer. Proposar atorgar a Huurre
Iberica, SA, la llicència ambiental sollicitada, per a l’exercici d’una activitat dedicada a la fabricació de panells aïllants,
en el Vt. de Verneda - PP El Trust - Subsector 5 - Ctra. de Girona a Sant Feliu, pk
16,300, d’aquesta vila, condicionada al
compliment dels valors límit d’emissió i
les mesures preventives descrites en els
informes transcrits en la part dispositiva
d’aquest acord.
Segon. Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de
l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant certificat del tècnic director del projecte i presentació de
la documentació indicada en els informes
de l’OGAU i Serveis Tècnics Municipals i
també al compliment dels requisits exigibles mitjançant certificat d’una entitat col·laboradora de l’Administració.
Tercer. Establir els sistemes de control
següents:
D’acord amb l’article 44 de la Llei 3/1998
i del 79 al 83 del decret 136/1999, l’activitat s’haurà de sotmebre a controls periòdics de caràcter mediambiental cada quatre anys.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 3/1998
i el 67 decret 136/1999, l’activitat està subjecta, en els aspectes mediambientals, a
una revisió periòdica cada vuit anys i a
les revisions i les inspeccions periòdiques
que estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis, d’accidents
greus i de protecció de la salut.
Quart. Notificar aquest acord als interessats i a l’OGAU d’acord amb el que
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determina l’art. 47 del reglament General
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental, aprovat pel Decret
136/1999, de 18 de maig, per tal que en
el termini de 10 dies hàbils puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.
Escrits oficials
Assabentats
La Comissió s’assabenta dels següents
escrits oficials:
Organisme: Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball. Document: RE
núm. 2739 el dia 9-8-2002. Concepte: fixar dues festes locals per a l’any 2003.
S’acorda comunicar-los que els dies escollits seran el 16 i 17 de juny (festa major
de la vila).
Organisme: Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Carreteres. Concepte: RE núm. 2648 el dia 31-7-2002. Concepte: projecte relatiu a la millora local
consistent en la millora de nus al pk 13,590
C-250 terme municipal de Cassà de la
Selva.
Escrit del Departament de Sanitat i SS.
Canvi denominació ABS
Vist l’escrit tramès pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social, Delegació Territorial a Girona, RE núm. 2705 el dia 8-82002, en el qual se sol·licita opinió respecte al possible canvi de denominació
de l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la
Selva per passar a dir-se ABS Les Gavarres-Ardenya;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Donar conformitat a la proposta
de canvi de denominació de l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva per ABS
Les Gavarres-Ardenya.
Segon. Notificar aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Altres escrits dels administrats
Sol·licitud de Jordi Frigola en rep. Associació de Veïns de Cassà
Atès l’escrit presentat per Jordi Frigola,
com a president de l’Associació de Veïns
de Cassà, RE nú. 2846 el dia 22-8-2002,
en el qual dóna a conèixer la realització
de la 7a trobada d’acordeonistes prevista
per al 8 de setembre per la qual sol·liciten
trofeus, ajut econòmic i logístic de la Brigada Municipal d’Obres i de la Policia
Local;
Atès allò establert als articles 118 i 119
del decret 179/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats dels ens locals;
La Comissió de Govern, per unanimitat
dels assistents, acorda:
Primer. Atorgar una subvenció per im-
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port de 150 euros amb motiu de la realització de la 7a trobada d’acordeonistes i
plaques commemoratives de la diada,
l’import de la qual anirà a càrrec de la
partida 451.489.45 del pressupost de
2002 més l’ajut logístic de la brigada
d’obres i de la Policia Municipal i la cessió del material sol·licitat.
Segon. Notificar aquest acord al president de l’Associació de Veïns.
Sol·licitud de Joaquim Serrano. VII
Concurs tractoristes
Atès l’informe presentat per Joaquim
Serrano i Prunell, en representació de
Tractoristes de Cassà, RE núm. 2689 el
dia 7-8-2002 on dóna a conèixer la realització del VII Concurs de tractoristes previst enguany per al dia 10 d'octubre i sol·licita autorització per a poder-lo realitzar al
polígon industrial, ajut econòmic per les
despeses d’organització, trofeus, i la col·laboració de la Brigada municipal
d’obres;
Atès allò establert als articles 118 i 119
del decret 179/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer. Autoritzar al grup Tractoristes de
Cassà l’activitat sol·licitada sense perjudici dels drets que corresponguin a tercers i de propietat, sempre que els organitzadors es responsabilitzin de la seguretat, danys o accidents que es puguin
produir amb motiu de la realització de la
prova sol·licitada i que vagin a càrrec seu,
i que subscriguin la corresponent pòlissa
de responsabilitat civil.
Segon. Facilitar la col·laboració de la
Brigada Municipal d’Obres.
Tercer. Atorgar una subvenció de 240
euros amb càrrec a la partida 451.489.45
del pressupost de 2002.
Quart. Notificar aquest acord al sol·licitant.
Sol·licitud de Carmina Rabassedas.
Jove Orquestra de Cassà
Atès l’escrit presentat per Jove Orquestra de Cassà RE núm. 2756 el dia 12-82002, sol·licitant un ajut econòmic per les
despeses que origina el desenvolupament de les seves activitats;
Atès allò establert als articles 118 i 119
del decret 179/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Atorgar a la Jove Orquestra de
Cassà representada per Carmina
Rabassedas una subvenció de 600 euros
per el desenvolupament de l’activitat dels
professionals, amb càrrec a la partida
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451.489.45 del pressupost de 2002.
Segon. Notificar aquest acord a la sol·licitant.
Acords diversos
Contractació neteja i eixamplament
rec Madral
Vist el pressupost sol·licitat a l’empresa
Alameda-Torrent per tal de procedir a la
neteja i eixamplament del rec Madral, tram
comprès des de la riera Seca fins a la bifurcació del rec madral situat al final de la
finca anomenada Mas Cristià;
Atès el que determina l’art. 56 i 176 del
RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Contractar amb l’empresa
Alameda-Torrent, SL els treballs relatius
a la neteja i eixamplament del rec Madral
d’acord amb l’oferta presentada.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 1.140 euros IVA a
part, amb càrrec a la partida 441.201.03
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.
Contractació obres sanejament rec
fons parcel·les carrer Font
Atès que la Comissió Municipal de Govern de data 20-5-2002 va aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària
consistent a canalitzar les aigües negres i
pluvials que circulen a cel obert al fons de
les parcel·les del carrer Font, redactat pels
serveis tècnics municipals i que ascendeix a la quantitat de 32.826,45 euros.
Atès que s’han demanat pressupostos
a industrials del sector;
Atès l’informe emès per l’arquitecte
municipal en relació als pressupostos presentats per les empreses Construccions
Jirlo, SL, F2 Construccions 2002 i Germans
Cañet “Xirgu”;
Atès el que determina l’art. 141g) del
RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques en relació
al procediment negociat sense publicitat
en els contractes d’obra;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer. Contractar amb l’empresa F2
Construccions 2002, per ser l’oferta més
avantatjosa, els treballs consistents a canalitzar les aigües negres i pluvials que
circulen a cel obert al fons de les parcelles del carrer de la Font de Cassà de la
Selva.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 32.826,10 euros amb
càrrec a la partida 441.641.03 del pressupost de 2002.
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