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Repassada a les actes municipals
COMISSIÓ DE GOVERN
25 - 2 - 2002
Sol·licitud de subvenció APA Institut
d’Ensenyament Secundari
Atès l’escrit presentat per l’APA de
l’Institut d’Ensenyament Secundari, RE
núm. 646 el dia 20-2-2002 sol·licitant ajut
econòmic per afrontar les despeses que
comporta l’organització de la X Jornada
per a pares a l’IES prevista per al dia 2 de
març de 9 a 13,30 hores, enguany dedicada a l’adolescència;
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 l’APA de l’Institut d’Ensenyament Secundari una subvenció
d’import 91 euros per a l’activitat sol·licitada.
Segon. Notificar aquest acord a l’APA
de l’IES i a la tresoreria municipal.
Sol·licitud de subvenció APA col·legi
La Salle. Activitats culturals

Tel.972226500 Fax:972411663

Atès l’escrit presentat per Jordi Domingo
i Mercadal, com a President de l’APA del
Col·legi La Salle, RE núm. 274 el dia 231-2002 sol·licitant ajut econòmic per
afrontar les despeses de promoció
cultural, esportiva i cívica del centre;
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 l’APA del col·legi La
Salle una subvenció d’import 1.803 euros
per les activitats culturals, esportives i cíviques programades pel curs 2001/2002,
amb càrrec a la partida 422.480.42 del
pressupost de 2002.
Segon. Notificar aquest acord al sol·licitant i a la tresoreria municipal.
Acords diversos
Contractació d’un estudi geotècnic per
a la realització d’un projecte
Atès que aquest Ajuntament té previst

AIKIDO
Escola Yoshinkan

CURS D’AIKIDO
Dies 8 ,9,10,11 I 12 de
juliol en el Pavelló Municipal de Cassà de la Selva
De 9H a 11h i
de 18h a 20h

DEMOSTRACIÓ
Divendres 12 de
juliol,
a les 8 del vespre, al Pavelló
Municipal de Cassà de la Selva

CURS D’INICIACIO

DESCOMPTES ESPECIALS PER
ALS SUBSCRIPTORS DE LA
REVISTA LLUMIGUIA
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HARMONIA, FORÇA I VERITAT
Disciplina accessible a tothom
VENIU A DESCOBRIR-LA
Dies: dimarts, 9 i
dijous, 11, de 5 a 6 de la tarda
A partir del mes de setembre,
entrenaments regulars entre 10h i
12h del matí, en funció del nombre
de persones interessades

INFORMACIO I RESERVA
Associacio Gironina d’Aikido Yoshinkan
Telf: 972 46 12 67
http://www.yoshinkan.fr.st
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realitzar el projecte executiu per al cobriment de la triple pista poliesportiva municipal;
Atès que abans de redactar el projecte
és necessari realitzar un estudi geotècnic
per tal de determinar les condicions de la
parcel·la;
Atès l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal relatiu als pressupostos
presentats per Geoservei, SL; GEO3, SA i
Cecam;
Atès allò establert als arts. 56 i 201 del
RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Con-
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tractes de les Administracions Públiques;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer. Contractar amb Geoservei, SL
per ser l’oferta més satisfactòria, la
consultoria i assistència consistent en la
realització d’un estudi geotècnic de la
parcel·la on es troba ubicada la triple pista poliesportiva municipal;
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 1.832,14 euros IVA
inclòs amb càrrec a la partida 432.227.53
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a les

Des de 1990
al vostre servei
Per millorar la nostra oferta us
fem saber que hem incorporat

PERRUQUERIA CANINA
I
TRACTAMENTS
FITOSANITARIS
Us desitja Bona Festa Major!

64

VILA

empreses interessades.
Contractació obra civil enllumenat
públic tram p. Ferrocarril
Atès que per a la instal·lació de l’enllumenat públic a un tram del passeig Ferrocarril cal contractar l’obra civil consistent
en l’excavació de rases, fonament columnes i arquetes i altres;
Atès l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal on s’esmenta que dels pressupostos sol·licitats s’ha presentat una
sola oferta per part de l’empresa Germans
Cañet-Xirgo;
Atès el que determina l’art. 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 Germans Cañet
Xirgu l’obra civil per a l’enllumenat públic
detallada en el pressupost 003/02 de data
5 de febrer d’enguany.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 3.605,64 euros IVA
inclòs, a càrrec a la partida 511.600.14
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.

COMISSIÓ DE GOVERN
4 - 3 - 2002
Despeses
Adquisició d’un ordinador per a la Policia Local. PC Sistem.
Atès l’informe emès per l’Inspector Cap
de la Policia Local sobre la necessitat de
reestructurar els mitjans informàtics al servei de la Policia Local mitjançant l’adquisició d’un nou ordinador a fi i efecte de
poder realitzar la tasca més dinàmica.
Atesos els pressupostos presentats per
PC System i Infoself Girona, SL
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 PC
System per ser l’oferta més satisfactòria
el subministrament d’un ordinador
Pentium IV 1500 i altres característiques
relacionades en el pressupost 9900271
de data 25-2-2002.
Segon: Acceptar i donar conformitat al
pressupost de 1.269,06 euros IVA inclòs
amb càrrec a la partida 121.600.11 del
pressupost de 2002.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
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