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Repassada a les actes municipals
COMISSIÓ DE GOVERN
25 - 3 - 2002
Acords diversos
Contractació treballs execució bandes
reductores de velocitat
Atès l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en relació a la petició de la
policia local, la qual manifesta la necessitat de col·locar bandes reductores de velocitat i passos de vianants elevats a 17
carrers de la població (rambla Onze de
Setembre, Passeig Ferrocarril, c/ Germà
Agustí, c/ Ample, c/ Bassegoda, c/ Josep
Pla, c/ Vi Novell, Av. d’Antoni Gaudí, c/
Puigcugul, c/ Conill, c/ Empordà, c/ Música Coll, c/ Xavier Carbó, c/ Castell, c/ Progrés, c/ Ardenya, Baixada Coma).
Atès que de les ofertes demanades
s’han presentat tres pressupostos que
corresponen a les empreses Construccions Fusté, Aglomerats Girona SA i Salvador Serra SA.
Atès el que determina l’art. 56 i 121 del
RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual s’apro-

Duració: 25 al 30 de juny
1 al 31 de juliol
1 al 14 d'agost
1 al 15 de setembre

va 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 Construccions
Fusté SA, per ser l’oferta econòmicament
més avantatjosa, les obres d’execució de
bandes reductores de velocitat i passos
de vianants elevats a construir en els carrers esmentats a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 33.559,46 euros IVA
inclòs amb càrrec a la partida 511.600.14
del pressupost del 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.

COMISSIÓ DE GOVERN
2 - 4- 2002
Pagaments diversos
La Comissió de Govern, per unanimitat
dels assistents, dóna conformitat als pagaments següents:

Interessat: Empordà Rock. Import:
1502,53 euros. Concepte: col·laboració
amb l’activitat juvenil «El Circuit» pel concert que es durà a terme el dissabte dia 6
d’abril a les 22’30 hores al Pavelló Municipal Polivalent a càrrec dels grups
Skarface, Uaha i Kontra-Band i que organitzen els Consells Comarcals de l’Alt i
Baix Empordà i del Gironés. Càrrec: partida 451.226.46 del pressupost de 2002.
Interessat: Llibreria Cortés. Import:
150,25 euros. Concepte: adquisició de la
col·lecció completa de la revista Horitzó.
Càrrec: partida 451.220.21 del pressupost
de 2002.
Liquidació taxes Fecsa-Endesa
La Comissió s’assabenta de la declaració presentada per la companyia, que
més avall es detalla, dels ingressos bruts
obtinguts durant l’any 2001 a fi de practicar la liquidació de taxes per a l’aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública:
Fecsa-Endesa, 2.991.734,06 euros.
D’acord amb el que determina l’Ordenança vigent, per unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer. Aplicar a la liquidació presenta-
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da el cànon anyal d'1,5%
Segon. Notificar aquest acord a FecsaEndesa.
Liquidació taxes Gas Natural
La Comissió s’assabenta de la declaració presentada per la companyia de gas,
que més avall es detalla, dels ingressos
bruts obtinguts durant l’any 2001 a fi que
es pugui practicar la liquidació de taxes
per a l’aprofitament del vol, sòl i subsòl de
la via pública.
- Gas Natural
441.651,66 euros
D’acord amb el que determina l’Ordenança vigent, per unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer. Aplicar a la liquidació presentada el cànon anyal d'1,5%
Segon. Notificar aquest acord a Gas
Natural.
Escrits oficials
Assabentats
La Comissió s’assabenta dels següents
escrits oficials:
Organisme: Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Ports i Transports.
Document: RE núm. 1089 el dia 26-32002. Concepte: resposta a la sol·licitud
d’aquest Ajuntament relativa a la instal·lació de noves marquesines de parada
de servei públic regular de transport de
viatgers per carretera
Escrits dels administrats:
Sol·licitud de Joan Maymí en rep de
GRAMC
Atès l’escrit presentat per Joan Maymí i
Coloreu, en representació de l’Assamblea
Local del GRAMC, RE núm. 978 el dia 183-2002 en el qual demana que se’ls faci
efectiva la subvenció anual d’acord amb
el conveni signat al seu dia i l’aportació
municipal corresponent a les classes d’alfabetització de dones africanes i per classes d’alfabetització per a l’obtenció del
carnet de conduir corresponent al primer
trimestre de 2002 (gener, febrer i març)
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 acti-
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vitats dels ens locals;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. D’acord amb el conveni signat
en data 29-12-1995 fer efectiva a l’Assemblea Local del GRAMC la qualitat de
601,01 euros corresponent a l’any 2002.
Segon. Fer efectiva la quantitat de
576,96 euros en concepte de classes d’alfabetització de dones corresponent als
mesos de gener, febrer i març de 2002.
Tercer. Fer efectiva la quantitat de
601,01 en concepte de classes d’alfabetització per a l’obtenció del carnet de
conduir corresponent al primer trimestre
de 2002.
Quart. Notificar aquest acord a
l’Assamblea Local del GRAMC.
Adquisició d’un ordinador Punt d’Informació Juvenil
Atès que el Punt d’Informació Juvenil
de Cassà de la Selva porta en funcionament des de fa més d’un any i un dels
serveis que mes utilitzen els joves es
l’autoconsulta per la qual cosa es considera convenient l’adquisició d’un nou ordinador a emprar tant per consultes a
internet com per a treballs;
Vist el pressupost presentat per l’empresa PC SYSTEM, a sol·licitud de l’assessor informàtic municipal;
Atès allò establert als 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 seus membres, acorda:
Primer. Contractar amb PS SYSTEM el
subministrament d’un ordinador CPU
INTEL Pentium IV 1,6 GHZ socket 478 a
destinar al Punt d’Informació Juvenil de
Cassà de la Selva.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 915,96 euros amb
càrrec a la partida 451.221.01 del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.

VILA
COMISSIÓ DE GOVERN
15 - 4- 2002

Despeses.
Pagaments diversos.
La Comissió de Govern, per unanimitat
dels assistents, dóna conformitat als pagaments següents:
Interessat: Associació de contistes Va
de Contes amb NIF G-17607201. Import:
180 euros. Concepte: per l’activitat lúdica
“Contes per Adults” que es durà a terme
el proper dimarts dia 23 d’abril, diada de
Sant Jordi a la Biblioteca Municipal a càrrec seu. Càrrec: partida 451.220.23 del
pressupost de 2002.
Obertura d’un comerç de venda tot tipus de productes. C/ Molí, 2
Vista la sol·licitud formulada per Pere
Comalada en respresentació de
ARCOGAMA, SL, RE núm. 225 el dia 211-2002 per a l’obertura d’un establiment
dedicat al comerç al detall de tot tipus de
productes inclòs alimentació i begudes al
carrer Molí, núm. 2, d’aquesta vila.
Atès que segons el Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, l’activitat es pot considerar inclosa en

Tel.972226500 Fax:972411663

FE D’ERRATES
Número 595:
Portada: El programa de Festa Major reproduït correspon a l’any
1959 i no al 1957.
Número 596:
La recepta de l’anunci de Thermomix- 21 de la plana 36 ha de
dir: 500 grs. de xampinyons filetejats i 50 grs. d’oli d’oliva en
lloc dels 300 i 200, respectivament, que hi sortien.
A la nota necrològica de l’amic Xifró, que es deia Vegué i no
Vagué, la segona frase ha de dir: Malauradament ens has deixat, en lloc del naturalment ens ha deixat que se’ns hi ha lliscat.
Disculpeu.
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l’annex III (Règim de comunicació).
Atesos els informes favorables de l’Arquitecte i Enginyer municipals.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Autoritzar a ARCOGAMA, SL, per
a l’obertura d’un establiment dedicat al
comerç al detall de tot tipus de productes
inclòs alimentació i begudes en el carrer
Molí núm. 2, d’aquesta vila, sempre que
es doni compliment a les prescripcions
tècniques següents:
–Caldrà adoptar totes les mesures correctores i de seguretat previstes en la documentació tramitada.
–Un cop concedida, si procedeix,
inicialment l’autorització i finalitzades les
obres i instal·lacions el titular de l’activitat
no haurà de posar en coneixement de
l’Ajuntament mitjançant escrit acreditatiu
que l’activitat s’ajusta totalment a la documentació presentada.
Segon. Notificar aquest acord al sol·licitant.
Acords diversos
Sol·licitud de subvenció obres restauració edificis valor cultural
Atès que la Generalitat de Catalunya,
Serveis Territorials de Cultura, va aprovar
la convocatòria i bases que tenen per objecte l’execució d’obres de restauració i
conservació d’edificis de notable valor
cultural corresponent als anys 2002-2003;
Atès que aquest Ajuntament està interessat a participar en la convocatòria de
subvenció que regulen les esmentades
bases;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assitents acorda:
Primer. Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials
de Cultura, per a la participació a la convocatòria per l’execucuó d’obres de restauració i conservació d’edificis de notable valor cultural 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.
Tercer. Comunicar-ho a la Generalitat
de Catalunya, Serveis Territorials de Cultura.
Conveni Ajuntament-GC Gironès actuacions àmbit Benestar Social
Atès que des del consell Comarcal del
Gironès s’ha proposat a l’ajuntament de
Cassà de la Selva formalitzar mitjançant
conveni la col·laboració ja existent entre
les dues institucions en relació a l’execució de projectes i actuacions en l’àmbit de
benestar social.
Vistos el conveni marc i els dos convenis annexos presentats pel Consell Comarcal a l’Ajuntament, que recullen els
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elements bàsics de la relació entre els dos
ens en matèria de benestar social, i el
contingut literal dels quals és el següent:
“Conveni marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el
Consell Comarcal del Gironès per a l’execució de projectes i actuacions en l’àmbit
de benestar social al municipi de Cassà
de la Selva.
Manifesten:
Que és d’interès comú realitzar accions
de caràcter social amb la població del
municipi de Cassà de la Selva.
Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva
i el Consell Comarcal del Gironès, a través dels Serveis Socials d’Atenció Primària, han impulsat els últims anys diferents
projectes en aquest sentit, i que per tal
d’anar-los consolidant és voluntat que la
seva execució la porti a terme un equip
de professionals relacionat amb el món
del treball social o l’educació social.
Que els projectes estan plantejats com
un recurs social adreçat a la població de
Cassà de la Selva. Per poder participarhi, el col·lectiu participant pels projectes
ha de ser derivat des dels Serveis Socials, a través del pla de treball que l’educador/a social i/o el/la traballador/a social realitzin.
Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva
disposa d’un espai i unes instal·lacions
idònies per fer funcionar els projectes.
Clàusules:
Segona. La relació dels projectes, programes i actuacions, la seva concreció i
els termes del seu finançament s’annexen al present conveni com a pactes
addcionals, i estan subjectes a les condicions generals que s’hi han pactat. Per
iniciativa de qualsevol de les parts signants, i de comú acord, pot efectuar-se, la
denúncia total o parcial d’un o més projectes o bé establir-se l’acord de pròrroga
d’aquells que es consideri que tinguin
caràcter plurianual. Aquests projectes
annexats els ha d’aprovar l’equip directiu
de l’Àrea de Serveis Socials del Consell
Comarcal del Gironès.
Setena. Els projectes annexos s’han de
desenvolupar sota la supervisió tècnica
del coordinador de l’Àrea dels Serveis
Socials del Consell Comarcal o en qui
delegui, d’acord amb el projecte tècnic
presentat. En aquests projectes s’han de
fixar els objectius, els continguts i les activitats previstes.
Si es creu convenient, es realitzarà amb
una periodicitat mensual una reunió de
seguiment i coordinació amb els responsables tècnics de l’empresa adjudicatària, el coordinador de l’Àrea dels Serveis
Socials del Consell Comarcal i els/les tècnics/ques implicats/ades.

VILA

El Consell Comarcal del Gironès ha de
revisar el desenvolupament pedagògic de
les activitats objecte dels projectes annexats i la seva adequació als objectius previstos.
Desena. La durada d’aquest conveni va
des de la seva signatura fins al 30 de desembre del 2002. El present conveni es
podrà prorrogar automàticament fins a tres
anualitats sense perjudici de la denúncia
expressa d’alguna de les dues parts. En
els projectes annexos es concretarà la
durada específica de cadascun.
“Annex i al conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i
el Consell Comarcal del Gironès per a
l’execució del projecte l’orquestra I
Que des de l’Àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal del Gironès s’impulsa conjuntament amb els municipis
una política social d’atenció a les persones amb malalties mentals des de diferents àmbits d’actuació.
Que és d’interès comú de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva i del Consell Comarcal del Gironès realitzar accions en
benefici d’aquest col·lectiu.
Que des del Consell Comarcal del Gironès, a través de l’Àrea de Serveis Socials, s’ha dissenyat el Projecte l’Orquestra
I. Aquest projecte està plantejat com un
recurs socioeducatiu adreçat a persones
amb transtorns mentals de Cassà de la
Selva i rodalies. Per poder participar-hi,
aquest col·lectiu ha de ser derivat des dels
Serveis socials d’Atenció Primària a través del pla de treball.
Clàusules:
Primera. L’objecte d’aquest annexe és
establir els termes de la col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el
Consell Comarcal del Gironès per portar
a terme el Projecte L’Orquestra I.
L’objectiu principal d’aquest projecte és
oferir al col·lectiu de persones amb
transtorns mentals de Cassà de la Selva i
rodalies un espai de relació, ocupació i
capacitació, activitats que previndran el
seu deteriorament físic i psíquic, afavorint
d’aquesta manera la seva integració social i de relació.
Segona. Podran participar en les activitats objecte d’aquest conveni el col·lectiu
de persones que reuneixin les següents
característiques:
–Dona d'entre 20 i 60 anys
–Residir a Cassà de la Selva i rodalies
–Diagnòstic de transtorn mental lleu
Per poder participar-hi, aquest col·lectiu
ha de ser derivat des dels Serveis Socials, a través del pla de treball que realitzi
el/la treballadora social, previ vist i plau
del coordinador del Departament de Serveis Socials.
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Sisena. El cost total del projecte és de
14.424.29 euros. Referent a les despeses s’estableixen els següents termes:
El Consell Comarcal del Gironès aportarà al cost total del projecte la quantitat
de 13.222.27 euros en concepte de contractació d’una empresa que executi materialment l’activitat, les despeses de material fungible necessari per l’esmentada
execució i les activitats de caràcter extraordinari que es programin.
L’Ajuntament de Cassà de la Selva aportarà al cost total del projecte la quantitat
de 1.202,02 e en concepte de les despeses, contractació d’una empresa que
executi materialment l’activitat, les despeses de material fungible necessari per l’esmentada execució i les activitats de caràcter extraordinari que es programin.
L’aportació de l’Ajuntament es realitzarà a través d’un únic ingrés, que s’efectuarà a través de transferència bancària a
favor del Consell Comarcal del Gironès,
durant la primera quinzena del mes de
maig.
“Annex II al conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i
el Consell Comarcal del Gironès per a
l’execució del projecte servei per a infants
de Cassà de la Selva.
Que és d’interès comú realitzar accions
de caràcter socioeducatiu amb el col·lectiu
d’infants i joves de Cassà de la Selva.
Que el Consell Comarcal del Gironès,
a través de l’Àrea de Serveis Socials, ha
impulsat els últims anys diferents projectes en aquest sentit, i que per tal d’anarlos consolidant s’ha dissenyat el Projecte
Servei per a Infants de Cassà de la Selva.
Que el Servei per a Infants de Cassà de
la Selva està plantejat com un recurs
socioeducatiu adreçat als infants i joves
de Cassà de la Selva. Per poder participar-hi, aquest col·lectiu ha de ser derivat
des dels Serveis Socials, a través del pla
de treball que l’educador/a social i/o el/la
treballador/a social realitzin.
Que amb data 20 de setembre del 2001
l’Equip Directiu de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Gironès va
aprovar el Projecte Servei per a Infants
de Cassà de la Selva.
Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva, disposa d’un espai i unes instal·lacions idònies on funciona el projecte
Servei per a Infants de Cassà de la Selva.
Que ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest annex al conveni de col·laboració de conformitat amb les següents:
Clàusules:
Primera. L’objecte d’aquest annexe és
establir els termes de col·laboració entre
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l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el
Consell Comarcal del Gironès en el projecte Servei per Infants de Cassà de la
Selva, que ja s’està executant.
L’objectiu principal d’aquest projecte és
oferir al col·lectiu d’infants i joves un espai de lleure que constitueixi un marc
educatiu i referencial on s’incideixi sobre
algun dels dèficits socioeducatius, familiars i de l’entorn i afavorir, així, una xarxa
preventiva en el propi medi.
Segona. Podran participar en les activitats objecte d’aquest conveni els infants
i els joves entre 8 i 16 anys que vagin al
Centre d’Educació Infantil i Primària i a
l’Institut d’Ensenyament secundari del
municipi de Cassà de la Selva.
Per poder participar-hi, aquest col·lectiu
ha de ser derivat des dels Serveis Socials, a través del pla de treball de l’educador/a social i/o el/la treballadora social
realitzin, previ vist i plau del coordinador
de l’Àrea de Serveis Socials.
Tercera. L’Ajuntament de Cassà de la
Selva cedeix en ús el local situat en el c/
Empordà, local núm. de Cassà de la Selva.
Quarta. L’Ajuntament de Cassà de la
Selva es farà càrrec del cost total del projecte, de la contractació del personal que
executarà el servei i del manteniment i
adequació de l’esmentat local, així com
de la seva neteja i del seu mobiliari. També cobrirà les despeses originades pel
consum elèctric, l’aigua, telèfon i la calefacció, tal com s’ha fet fins el moment.
Cinquena. El Consell Comarcal del Gironès aportarà la direcció i seguiment del
Projecte.
Sisena. El cost total del projecte és assumit per l’Ajuntament de Cassà, tal com
s’ha fet fins ara i el Consell Comarcal del
Gironès farà una aportació de 1.502.53
euros en concepte de col·laboració al Projecte per tal que, si s’escau, hi pugui derivar algun usuari/a de fóra del municipi.
L’aportació del Consell Comarcal del
Gironès es realitzarà a través d’un únic
ingrés, que s’efectuarà a través de transferència bancàra a favor de l’Ajuntament
de Cassà, durant la primera quinzena del
mes de maig.
Escrit d’Associació de propietaris finques Les Gavarres
Vist l’escrit presentat en el registre general de l’Ajuntament en data 5 d’abril de
2002 (RE núm. 1171) per part de la Sra.
Maria Dolors de Alonso, que manifesta
actuar com a mandatària verbal dels propietaris de l’Associació de Propietaris de
Finques Rústiques “Les Gavarres” (que
segons es fa constar en l’esmentat escrit
figura inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb
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el CIF núm. G-17236407), a través del qual
exposa una sèrie d’antecedents i fonaments de dret en relació a la titularitat de
la finca ubicada en el paratge anomenat
“Can Mercader” del terme municipal de
Cassà de la Selva, de superfície 1Ha, 27
a i 13 Ca i inscrita en el registre de la Propietat número 3 de Girona en el tom 2559,
llibre 133, foli 95 i número 3971 a nom de
l’esmentada associació, antecedents i fonaments jurídics que es resumeixen a
continuació:
–Que en data 9 de març de 1997 es va
dur a terme una Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques “Les Gavarres”,
en la que es va acordar la dissolució
d’aquesta associació, nomenant a tal efecte una comissió liquidadora.
–Que posteriorment, la citada associació va cedir la finca de la seva titularitat
descrita anteriorment a l’Ajuntament de
Cassà de la Selva (aquest oferiment de
cessió de la finca es va realitzar mitjançant escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament en data 30 d’octubre de 1998).
–Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva no ha acceptat mai de forma expressa
la cessió de l’esmentada finca.
–Que, segons es manifesta en l’escrit,
la vigent Associació de Propietaris de Finques Rústiques “Les Gavarres” considera irregular des d’un punt de vista jurídic
l’actuació de qui ocupaven el càrrec de
secretari i president en el moment de
produir-se la dissolució l’any 1997, ja que
argumenten que la forma de procedir contravenia allò estipulat en els Estatuts de
l’Associació pel que fa a la notificació als
socis de la convocatòria de l’Assemblea.
En base als expressats antecedents i
fonaments jurídics, la sol·licitant, en nom
de la seva mandatària, demana a l’Ajuntament que resolgui sobre la no acceptació de la cessió en qüestió, reconeixi la
propietat de la citada finca a favor de l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques “Les Gavarres” i acordi la posada a
disposició de l’esmentada associació de
la finca en qüestió.
Atès allò establert en l’article 31.3 del
decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de patrimoni dels
ens locals, en el sentit que cal l’acceptació expressa del president de l’ens local
en relació a les cessions incondicionades.
Atès que, consultada la documentació
obrant en les dependències municipals,
resulta que no consta cap acceptació expressa d’acceptació de la cessió de l’esmentada finca per part de cap òrgan de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
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Primer. Fer constar de forma expressa
que per part de l’Ajuntament de Cassà de
la Selva no s’ha acceptat mai la cessió de
la finca referenciada en la part expositiva
d’aquest acord, de la qual cosa es desprèn que l’esmentada finca no ha format
ni forma part del patrimoni municipal.
Segon. Notificar aquest acord a la sol·licitant.
Contractació empresa per l’elaboració i redacció de dictamen aigua
Atès que aquest Ajuntament considera
la necessitat executar noves captacions
subterrànies d’aigua per a l’abastament
del nucli urbà de Cassà de la Selva;
Atès que abans de realitzar la perforació per a la captació es creu convenient
que una empresa especialitzada emeti
dictament per tal de conèixer el volum d’aigua així com la qualitat de la mateixa;
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu al pressupost presentat per
Geoservei, empresa que ha col·laborat en
la redacció de l’Auditoria Municipal i el
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat i
per tant coneixedora de la problemàtica
d’abastament d’aigua potable a la població;
Atès allò establert als 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 Geoservei, SL,
la consultoria i assistència consistent en
la elaboració i redacció d’un dictamen tècnic per tal de determinar en una àrea propera al punt d’ubicació de la nova estació
de l’elevació d’aigua del Pasteral, el volum d’aigua, la qualitat de la mateixa, les
característiques constructives i la fondària de la captació.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 1.650 euros IVA a part
amb càrrec a la partida 432.227.53 del
pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.

COMISSIÓ DE GOVERN
22 - 4 - 2002
Sol·licitud Motor Club Girona. Subvenció 1a. trobada Seat 600
Atesa la sol·licitud formulada per Josep
Uño i Cabot en representació de Motor
Club Girona RE núm 1232 el dia 10-42002, de subvenció per les despeses ocasionades amb motiu de la realització de
la 1a trobada de cotxes Seat 600 prevista
per al dia 25 de maig, dins els actes de la

48

CASA

DE LA

Festa Major, així com la col·laboració de
la Policia Local en el moment de l’arribada a la plaça de la Coma;
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 Motor Club Girona
organitzador de la 1a trobada de cotxes
Seat 600, una subvenció per import de
180 euros en concepte de despeses d’organització, amb càrrec a la partida
451.489.45 del pressupost de 2002.
Segon. Notificar aquest acord al sol·licitant.
Sol·licitud Colla Excursionista
Cassanenca. XXIV Marxa Primavera
Atès l’escrit presentat per la Colla Excursionista Cassanenca RE núm. 1347 el
dia 19-4-2002 on dóna a conèixer la realització de la XXV Marxa de Primavera prevista enguany per al diumenge dia 12 de
maig sol·licitant:
- la col·locació de dues pancartes anunciadores al carrer Major i a la carretera
- 8 taulons i 4 bidons al passeig de
Vilaret
- la regulació del trànsit per part de la
Policia Local, en el moment de la sortida
que s’efectuarà des de la ctra. Marina enfront del grup Sant Josep a les 7 del matí.
- notificació al Consorci del Transport
Sanitari de Catalunya, per tal de disposar
del servei de l’ambulància en cas d’emergència.
La comissió Municipal de govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Autoritzar a la Colla Excursionista Cassanenca 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, havent de subscriure la corresponent pòlissa de responsabilitat civil.
Segon. Facilitar la col·laboració que
demanen de la Policia Local i la Brigada
d’Obres.
Tercer. Notificar aquest acord a la Colla
Excursionista Cassanenca i donar compte de la realització de la Marxa al Consorci del Transport Sanitari de Catalunya i a
la Polica Local.
Acords diversos
Contractació subministrament cartells per a veïnats
Atès que es considera convenient la
col·locació de cartells de senyalització als
diversos veïnats de la població;
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Atès l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en relació als pressupostos pressentats;
Atès allò establert a 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 Girod,
per ser l’oferta més satisfactòria, el subministrament d’11 cartells amb placa d’alumini de 100 x 80 cm.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 3.668,37 euros que
inclou IVA, transport, col·locació i protecció antigraffitti amb càrrec a la partida
511.600.15 del pressupost de 2002
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat
Renovació i reestructuració d’ordinadors oficines municipal
Atès l’informe emès per l’assessor informàtic municipal relatiu a la necessitat
de renovar alguns dels ordinadors que
s’utilitzen en l’àrea de Recaptació, Hisenda i Urbanisme, pel fet que han quedat
obsolets ja que alguns d’ells tenen una
antiguitat superior als 4 anys, podent-se,
no obstant, utilitzar en altres àrees que
necessiten un ordinador més senzill;
Atès que l’Ajuntament té atorgada una
subvenció per part del Consell Comarcal
del
Gironès
per
despeses
d’informatització, per tal de cobrir les necessitats en equips bàsics i programes
informàtics, de tal forma que l’adquisició
d’aquest material estaria finançada, en
part, per l’esmentada subvenció;
Atès els pressupostos presentats per PC
System, Megatró i Girodata;
Atès allò establert a 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
Girodata per ser l’oferta més satisfactòria
del subministrament de 4 ordinadors de
les següents característiques:
3 unitats centrals AMD Duron 1000MHz,
128 MB memòria DDR, disc dur 40GB, CD
Rom 52XLG i targeta de xarxa
1 unitat central AMD Athlon 1800 MHz,
256 MB memòria DDR, Disc dur 40 Gb,
regravadora 24x10x40 i targeta de xarxa
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost global de 2.741,08 euros IVA
inclòs amb càrrec de la partida 121.600.11
del pressupost del 2002.
Terc. Notificar aquest acord als interessats.
Projecte d’Educació Ambiental per a

NÚM. 597 - JULIOL-AGOST 2002

