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Repassada a les actes municipals
COMISSIÓ DE GOVERN
4 - 3 - 2002
Despeses
Adquisició d’una càmera fotogràfica
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals, en relació a l’adquisició d’una
càmera fotogràfica per les àrees de Serveis Tècnics Municipals, Cultura i Arxiu;
Vistos els pressupostos presentats per
Infoself Girona, SL; PC System i Publinet;
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
Publinet, per ser l’oferta més satisfactòria
el subministrament d’una càmara fotogràfica digital marca Kodak DX 3900 d’acord
amb les característiques detallades a
l’oferta.
Segon.- Acceptar i donar conformitat al
pressupost de 555,71 euros IVA inclòs amb
càrrec a la partida 121.600.11 del pressupost de 2002.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats
Escrits dels administrats
Sol·licitud de subvenció Ceip Puig d’Arques. Biblioteca i revista
Atès l’escrit presentat per Josep Bofill i
Déu, com a Director del Ceip d’Arques,
RE núm. 685 el dia 25-2-2002 sol·licitant
ajut ecònomic per afrontar les despeses
culturals 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 al Ceip Puig d’Arques
una subvenció d’import 1.803 euros en
concepte d’ajudar per l’edició de la revista escolar i adquisició de material per a la
bliblioteca, 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
Sol·licitud d’instal·lació marquesines
a parada fixa d’autobusos
Atès el mal estat en que es troben les
marquesines del servei de transport públic de viatgers a la població fet denunciat en diverses ocasions davant aquest
Departament;
Atès que últimament s’han presentat en
el registre general d’aquest Ajuntament
diverses instàncies de particulars on se
sol·licita la instal·lació de marquesines
noves;
Atès l’informe emès per l’arquitectura
tècnica municipal;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Sol·licitar de nou a la Generalitat d
Catalunya. Direcció General de Ports i
Transports, adjuntant fotografies i escrits,
el subministrament i la instal·lació de marquesines així com els elements de senyalització que corresponguin, en substitució de les actuals en mal estat i a la col·locació de noves a la parada que hi manquen.
Contractació treballs excavació sitja
carrer de la Via
Atès que Jordi Merino i Serra, de l’empresa Janus, SL, empresa encarregada
de les excavacions del jaciment Ibèric del
Puig del Castell, ha posat en coneixement
de l’Ajuntament el descobriment d’una
sitja en el tram que s’està urbanitzant al
carrer de la Via;
Atès l’informe emès per l’arquitecte

municipal i la proposta formulada per l’arxivera de l’Amc;
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 l’empresa
Janus, SL els treballs d’excavació i recuperació del material arqueològic que pugui haver a la sitja trobada, sempre que
es coordinen els treballs amb l’empresa
adjudicatària de les obres i posar-ho en
coneixement de la direcció facultativa.
Segon.- Acceptar i donar conformitat al
pressupost màxim de 360 euros amb càrrec a la partida 451.220.21 del pressupost de 2002.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Sol·licitud de subvenció per a l’edició
de butlletins munp. I revistes
Atès que la Comissió de Govern de la
Diputació de Girona en data 8 de gener
de 2002 va aprovar la convocatòria i les
bases de subvencions per l’edició de llibres, butlletins municipals i revistes d’interès local de les comarques gironines per
a l’anualitat de 2002.
Atès que aquest Ajuntament està interessat a participar en la convocatòria de
subvenció que regulen les esmentades
bases.
Per unanimitat, els assistents acorden:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de
Girona la subvenció per a l’edició de llibres, butlletins municipals i revistes d’interès local amb acceptació de les bases.
Segon: Facultar el Sr. alcalde per a la
tramitació de la documentació necessària per a l’obtenció de la subvenció.
Contractació amb Glam Comunicació
per creació butlletí municipal
Atès que per tal de facilitar la informa-
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ció municipal que pugui ser d’interès a la
ciutadania, des de l’Alcaldia s’ha considerat convenient poder comptar amb un
butlletí municipal de periodicitat trimestral
i, a tal efecte, s’han sol·licitat pressupostos a dues empreses especialitzades en
l’àmbit de la comunicació per tal que redactin, coordinin, dissenyin i maquetin les
notícies i resta d’informació que es consideri interessant publicar en l’esmentat
butlletí.
Vistos els pressupostos presentats per
Glam Comunicació, S.I.I. i Hereus de Nuri
Cano per realitzar les tasques exposades
en el paràgraf anterior, ascendint el de la
primera de les empreses citades a la
quantitat de 10.645’85 euros, IVA inclòs, i
el de la segona a la quantitat de 12.556’21
euros, IVA inclòs.
Atès allò establert als articles 56 i 201
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 amb Glam Comunicació, S.I.I. la contractació del servei de redacció, coordinació, disseny i maquetació dels quatre números del butlletí muni-
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cipal que, amb caràcter trimestral, es publicaran durant l’any 2002, d’acord amb
l’oferta i pressupost presentats i per l’import total de 10.645’85 euros, amb càrrec
a la partida 451.226.72 del pressupost de
2002.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la intervenció i tresoreria municipals pel seu coneixement i
efectes escaients.

COMISSIÓ DE GOVERN
11 - 3 - 2002
Acors diversos
Adquisició de cadires per al Pavelló
Polivalent Municipal
Atès que es considera convenient la
compra de cadires per al Pavelló Polivalent Municipal;
Atès l’informe emès pel Cap d’Edificis
Municipals en relació als pressupostos
presentats per les empreses Resol Resines Olot, SA, Cooperativa San José
Artesano, Cooperativa Ind. La Unión i
Butacas Escaray, SA;

VILA

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
Butacas Ezcaray, SA, per ser l’oferta més
avantatjosa, el subministrament de 432
cadires de color blau, model monobloc
Garbi
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 3.071,87 euros amb
càrrec a la partida 452.600.51 del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
Modificació projecte adequació Sala
Galà, 1a fase
Vistos l’informe emès per l’arquitecte
municipal i la memòria realitzada pel redactor del projecte i director tècnic de l’obra
d’adequació de l’edifici municipal conegut amb el nom de Sala Galà en biblioteca i centre cultural municipal, mitjançant
els quals es posa de manifest que ha calgut introduir, a petició de la Xarxa de Lectura Pública, petites modificacions al projecte inicialment aprovat relatiu a l’obra

Renoveu
el vostre
bany

Ctra. de Girona a Sant Feliu, km 14
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esmentada, sense que això tingui cap incidència en el cost econòmic de l’obra.
Vist l’escrit presentat per Arcadi Pla, S.A.,
empresa adjudicatària del contracte de
l’obra esmentada, RE núm. 881 el dia 11
de març de 2002, a través del qual es
mostra assabentada de les citades modificacions del projecte.
Atès allò establert als articles 42 i 43
del Decret 179/1995, de 13 de maig, 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. Aprovar les modificacions del
projecte de l’obra d’adequació de l’edifici
municipal conegut amb el nom de Sala
Galà en biblioteca i centre cultural municipal que consten en la memòria realitzada per l’arquitecte director tècnic de l’obra,
Sr. Jordi Martí Oliveres.
Segon. Notificar aquest acord juntament amb la memòria redactada pel director tècnic de l’obra a l’empresa adjudicatària, al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i al propi director tècnic de
l’obra.
Aprovació Inicial projecte Obra local
ordinària sanejament rec P. Machado
Vist el projecte d’obra local ordinària
redactat pels Serveis Tècnics Municipals,
relatiu a les obres de sanejament a realitzar en el tram comprès entre el carrer Po-
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eta Machado i la plaça de la Font de Can
Tolosà
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 assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el projecte
d’obra local ordinària consistent a canalitzar les aigües negres provinents del
carrer Poeta Machado que circulen a cel
obert i conflueixen a la riera Susvalls a
l’alçada del carrer Cervantes, redactat pels
Serveis Tècnics Municipals l’import del
qual ascendeix a 25.218,59 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.
Tercer. Notificar individualment als veïns interessats.
Aprovació Inicial Projecte Obra local
ordinària sanejament rec C/ Font
Vist el projecte d’obra local ordinària

Thermomix-21 + Varoma
(amb balança electrònica incorporada)
El vostre amic a la cuina, us ofereix la recepta del mes:

Xampinyons a "l'ajillo"
Ingredients:
300 g. de xampinyons filetejats
200 g. d'oli d'oliva
4 grans d'all
Sal, pebre i una cirereta (opcional)
Preparació:
Escalfeu l'oli 3 minuts a 100º i velocitat
1.
Tireu-hi els alls filetejats i fregiu-los 3 minuts a 100º i velocitat1.
Poseu la papallona, els xampinyons i els amaniments. Programeu 6
minuts a Varoma i velocitat 1.
(procureu que els xampinyons siguin ben eixugats, ja que treuen
força aigua)
Bon profit!
Recordeu que aquest anomenat robot podeu adquirir-lo per només
22,74 euros al mes.

Per a qualsevol informació, no dubteu a trucar-me:
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redactat pels Serveis Tècnics Municipals,
relatiu a les obres de sanejament a realitzar en el rec situat al fons de les parcel·les
del carrer de la Font
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 assistents acorda:
Primer. Aprovar inicialment 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 de la Font, redactat pels Serveis Tècnics Municipals l’import del qual
ascendeix a 32.826,45 euros IVA inclòs.
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.
Tercer. Notificar individualment als veïns interessats.

COMISSIÓ DE GOVERN
18 - 3 - 2002
Acords diversos
Contractació servei del II taller d’arqueologia ibèrica
Vista la proposta formulada per l’arxivera Municipal per a la realització d’un
segon taller d’arqueologia i que seria la
continuació del I taller que es va portar a
terme l’any 1998;
Atès que Janus, SL empresa que té cura
de l’excavació del Puig del Castell i de la
sitja del carrer de la Via i és la proposada
en l’informe de l’arxivera per a realitzar
l’esmentat taller;
Atès que el que determina l’art. 56 i 201
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
Janus, SL el servei d’organització del segon taller d’arqueologia que es portarà a
terme a la Casa de Cultura Manuel Tolosà i que constarà de 4 sessions de taller
el dijous i de dues sortides de dissabte
els mesos de març i abril de 2002.
Segon. Acceptar i donar conformitat al

Montserrat Vall-llosera - Tels: 600 30 12 67 i 972 46 04 07
C/ Rosselló, 10 - 17244 Cassà de la Selva
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pressupost d’import 951,20 euros amb
càrrec a la partida 451.220.21 del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar l'acord a Janus, SL.
Contractació treballs reparar paviment voreres C/ Marina i Provincial
Atès el mal estat en què es troba el paviment de vorera a la ctra. Provincial;
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal relatiu als preus unitaris de
paviment i de vorada presentats per les
empreses Germans Cañet i Freixas i
Freixas, SL;
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
per ser l’oferta més satisfactòria les obres
de reparació de 105,23 m2 de paviment
pel preu de 107,35 euros m2 i 37,30 ml
de vorada pel preu de 69,72 euros ml a la
ctra. Provincial.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 13.898.46 euros IVA
inclòs amb càrrec a la partida 511.210.50
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
Contractació obra civil instal·lació
d’una pilona C/ Barraquetes
Atès que és necessari al contractació
de l’obra civil per a la instal·lació d’una
pilona automàtica al carrer de les
Barraquetes;
Atès l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en relació als pressupostos presentats per Germans Cañet Xirgo i
BC Fibra Optica, SL;
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 l’empresa Germans Cañet Xirgo per ser l’oferta més sa-
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tisfactòria l’obra civil consistent en la
col·locaciò d’una pilona automàtica al
carrer Barraquetes.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 1.310,80 euros amb
càrrec a la partida 511.210.50 del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.

COMISSIÓ DE GOVERN
25 - 3 - 2002
Llicències diverses
Denegació ampliació activitat. Inecsa
Vist l’informe desfavorable emès per la
Delegació Territorial de Medi Ambient, en
relació a l’obtenció de llicència ambiental per una activitat d’esmaltat de fils elèctrics i fabricació d’equips elèctrics (Annex
II. 1. codi 3.12), a la Ctra. de Girona a Sant
Feliu de Guíxols, pk 11;
Atès l’informe emès per la Comissió
d’Urbanisme de Girona, en data 31 de
gener de 2001, on es denega la sol·licitud
de llicència per ampliació de les installacions de l’empresa INECSA, situades a
la C-250 pk, 11;
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, els quals informen desfavorablement la sol·licitud de legalització de l’ampliació de la indústria, des del
punt de vista urbanístic;
Atès el que determina l’article 47 del
decret 136/1999, de 18 de maig pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració
ambiental, i s’adapten els seus annexos;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer. Denegar la llicència sol·licitada
per INECSA, per a l’ampliació d’una activitat d’esmaltat de fils elèctrics i fabricació d’equips elèctrics, ateses les consideracions de la Delegació Territorial de
Medi Ambient, pel que fa als informes de
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la Brigada d’Extinció d’Incendis i de Salvaments, l’Agència Catalana de l’Aigua i
el Servei de Vigilància i Control de l’Aire
de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Segon. Notificar aquest acord als interessats i a l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada (OAU) d’acord amb el que determina l’art. 47 del reglament General de
desplegament de la Llei 3/1999, de 18 de
maig, per tal que en el termini de 10 dies
hàbils puguin formular les al·legacions
que considerin oportunes.
Sol·licitud C. Ciclista Cassà. 4a cursa
trofeu Caixa Girona de BTT
Atès l’escrit presentat per Club Ciclista
Cassà, RE núm. 949 el dia 18-3-2002 on
donen a conèixer la realització de la 4a.
cursa trofeu Caixa de Girona de BTT el
diumenge dia 21 d’abril 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 al Club Ciclista Cassà, la 4a cursa Trofeu Caixa Girona de
BTT prevista per al dia 21 d’abril d’enguany 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 les curses sol·licitades i que
vagin a càrrec seu, havent de subscriure
la corresponent pòlissa de responsabilitat civil.
Segon. Atorgar una subvenció de 300
euros més l’ajut logístic consistent amb la
cessió del material sol·licitat i la presència de l’ambulància.
Tercer. Notificar aquest acord al Club
Ciclista Cassà, al cap de la brigada municipal d’obres, al cap d’edificis municipals,
al Centre d’Atenció Primària i al director
de l’IES.

Mobles CASADEVALL
Matalasseria
Provincial, 263 (davant gasolinera Cassà) - CASSÀ DE LA SELVA
HORARI: matí, de 10 a 1. Tarda, de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. DIUMENGES TANCAT
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