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Repassada a les actes municipals
COMISSIÓ DE GOVERN
22 - 4 - 2002
Projecte d’Educació Ambiental per a
l’any 2002/2003
Vist el projecte ambiental 2002-2003,
elaborat conjuntament per les àrees municipals de medi ambient i de cultura, el
contingut del qual desenvolupa les directrius del Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat a Cassà de la Selva, aprovat definitivament pel Ple municipal en
sessió de 28 de febrer de 2002.
Atès que existeix la possibilitat que les
activitats previstes en l’esmentat projecte
puguin ser finançades parcialment mitjançant la col.laboració econòmica de la Diputació de Girona i la Generalitat de
Catalunya.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Aprovar el projecte d’educació
ambiental 2002-2003 a Cassà de la Selva, elaborat conjuntament per les àrees
municipals de medi ambient i de cultura.
Segon. Realitzar els tràmits necessaris

Tel.972226500 Fax:972411663

a fi i efecte de sol.licitar la col.laboració
econòmica de la Diputació de Girona i de
la Generalitat de Catalunya en ordre a
l’execució de les activitats que conformen
aquest projecte.
Tercer. Notificar aquest acord a les tècniques responsables de les àrees d’ambient i de cultura.
Acceptació de subvenció per a la Llar
d’Infants Municipal
Atesa la resolució de 17 d’abril de 2002
per la qual s’atorgen subvencions a les
Corporacions Locals titulars d’escoles
d’educació infantil;
Atès que a l’Escola d’Educació Infantil
Municipal de Cassà de la Selva li ha estat
atorgada una subvenció per import de
74.400 euros corresponent al curs escolar 2001/2002, codi 17006861.
La comissió municipal de govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Acceptar la subvenció esmentada corresponent al curs escolar 2001/
2002 per a l’Escola d’Educació Infantil
Municipal.
Segon. Facultar l’alcaldia per a la tramitació de la documentació necessària.
Tercer. Comunicar aquest acord a la
Direcció General de Centres Docents de
la Generalitat de Catalunya.
Quart. Donar compte d’aquest acord al
proper Ple per a la seva ratificació.

COMISSIÓ DE GOVERN
29 - 4 - 2002
Ampliació activitat fabricació de taps.
C/ Pla de l’Estany-C/ Remei
Vista la sol·licitud de llicència ambiental presentada per Francisco Jiménez i
Vegas en representació de Corcho del
País, SA, per a l’ampliació d’una activitat
dedicada a fabricació de taps de suro, al
carrer Pla de l’Estany, cantonada carrer
Remei (PPI Cassà-Oest), que es descriu

a continuació:
Antecedents:
1. En data 28 de maig de 2001, RE núm.
1930 va entrar en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per a l’ampliació d’una activitat dedicada a fabricació de taps de suro, al carrer Pla de l’Estany, cantonada carrer Remei, 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. 215 de data 9-11-2001),
sense que s’hagin formulat al·legacions.
3. La Ponència comarcal d’Avaluació
Ambiental (PCAA) ha emès informe favorable, condicionat al compliment dels valors límit 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 presentat i annexos i les que s’indiquen en
els informes dels Serveis Tècnics Municipals que copiat diu:
I) 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’adequació 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.

Casa de Cultura
Manuel Tolosà
Pl. Coma, 30, 2n 4a
Obert dimecres i
divendres tarda

DESCOMPTES ESPECIALS PER
ALS SUBSCRIPTORS DE LA
REVISTA LLUMIGUIA

50

Interessats,
contacteu amb:
Anna Aliu
Tel. 972 46 11 06
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d) Documentació acreditativa de: 1- La
tramitació davant l’ACA de l’autorització
d’abocament a la xarxa de clavegueram i
de la declaració de càrrega continuant. 2La tramitació davant la Junta de Residus
de l’alta com a productor de residus. 3- La
gestió dels residus produïts mitjançant
empreses autoritzades.
II) D’acord amb l’article 44 de la Llei 3/
1998 i del 85 al 87 del Decret 136/1999,
l’activitat s’haurà de sotmetre a controls
periòdics de caràcter mediambiental cada
cinc anys.
III) D’acord amb l’article 37 de la Llei 3/
1998 i el 67 del Decret 136/1999, l’activitat resta 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 installacions, prevenció d’incendis, accidents
greus i de protecció de la salut.
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer.- Es proposa atorgar a CORCHO
DEL PAIS, SA, la llicència sol·licitada per
a l’ampliació d’una activitat dedicada a
fàbrica de taps de suro, al carrer Pla de
l’Estany, cantonada carrer Remei (PPI
Cassà-oest) 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 la PCAA 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 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 opor-

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

CASA

DE LA

tunes.
Altres escrits dels administrats
Sol·licitud de subvenció. Oxalis, Aso.
Gironina discapacitats físics
Atès l’escrit presentat per Jordi Sistach
i Roura com a president d’Oxalis, Associació Gironina de discapacitats físics, RE
núm. 1392 el dia 24-4-2002, en el qual
exposa ampliament els objectius de l’associació envers el futur dels seus associats un cop acabada l’escolarització, per
la qual cosa demana solidarització amb
el projecte així com també un ajut econòmic;

VILA

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 Oxalis, Associació Gironina de Discapacitats Físics una subvenció d’import 1.500 euros per al fi sol·licitat amb càrrec a la partida 412.489.42
del pressupost de 2002.
Segon. Notificar aquest acord al sol-licitant.
Acords diversos

Pisos a Cassà de la Selva
Edifici "A
rdenya"
"Ardenya"
al costat de l'església

· Pisos de 3 habitacions
· Cuina euipada
· Calefacció a gas
· Acabats de qualitat
· Pàrquing opcional
des de 8.900 euros
Des de:

84.600 euros
(14.076.000 PTA)

Per a més informació:
tel. 679 790 287
Casa en venda al C/ Ardenya
Comprem solars o cases velles
per noves promocions
51
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Sol·licitud de subvenció. Ensenyament
permanent d’adults.
Atès que la Diputació de Girona ha convocat la concessió d’ajuts econòmics per
a les escoles de formació permanent
d’adults, segons publicació en el BOP
núm. 67, de data 8-4-2002.
Atès que aquest Ajuntament té al seu
càrrec l’Escola d’Adults Municipal;
Per unanimitat els assistents acorden:
Primer. Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona, per a l’ajut econòmic de
l’Escola d’Adults Municipal.
Segon. Facultar el Sr. alcalde per a la
tramitació de la documentació necessària per a l’obtenció de la subvenció.
Sol·licitud de subvenció. Informatització Ajuntaments.
Atès que el Ple del Consell Comarcal
del Gironès en sessió celebrada el dia 11
de febrer de 2002 va aprovar les bases
de la convocatòria per a la sol·licitud i la
concesió de subvencions per a la
informatització dels ajuntaments del Gironès, programa «El Gironès en xarx@,
2a. fase»
Atès que l’Ajuntament té previst cobrir
la modificació i ampliació del portal municipal i la formació del personal en noves
tècniques;
La Comissió de Govern, per unanimitat
dels assistents, acorda:
Primer. Sol·licitar subvenció al Consell
Comarcal del Gironès d’acord amb la convocatòria de subvencions per a la
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informatització als Ajuntaments del Gironès programa «El Gironès en xarxa, 2a.
fase».
Segon. Facultar el Sr. alcalde per a la
tramitació de la documentació necessària per a l’obtenció de la subvenció.
Sol·licitud de subvenció. Escoles d'Ensenyament d’Arts Plàstiques.
Atès que la secció d’Ensenyament i
Cultura de la Diputació de Girona ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria per a la distribució anual d’ajuts a
les Escoles Municipals d’Arts Plàstiques,
segons anunci publicat en el BOP núm.
67 del dia 8 d’abril de 2002;
Atès que aquest Ajuntament desenvolupa activitats de pintura i tapís, a través
de l’Escola Municipal d’Art.
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona, per al desenvolupament
de les activitats de dibuix, pintura i tapís
que es realitzen durant el curs 2001/2002
en aquesta vila.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la
tramitació de la documentació necessària per a l’obtenció de la subvenció.
Aprovació inicial estudi de detall finca
plaça Avenir
Vist l’estudi de detall presentat per Promocions Plaça de l’Avenir, SL representats per Josep Frayle i Carretero i redactat
per l’arquitecte Jordi Matas i Rovira mitjançant el qual es proposa la regularitza-

FESTA MAJOR DEL REMEI
Cassà de la Selva / Programa d’actes
Diumenge dia 13 d’octubre 2002

A 2/4 de 9 del matí, sortida de la 5ª ruta amb B.T.T.
(programes a part)
A les 11 del matí, ofici solemne amb acompanyament
de la coral Bell Ressò
A les 12 del migdia, audició de sardanes
per la cobla: Vila de Cassà
i també, tothom qui ho desitgi podrà muntar a cavall
Tots els actes del diumenge tindran lloc davant de la capella
Servei de bar i entrepans
Ho organitzen: Comissió de festes del Remei i ajuntament de Cassà
Hi col·laboren: Amics de la Sardana i Amics del cavall de Cassà
La comissió agraeix el desinteressat ajut de tots els col·laboradors a la
festa i al mateix temps es reserva el dret d’alterar o modificar aquest
programa si causes imprevistes li obliguen.
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ció de la profunditat edificable d’una finca;
Vist l’informe favorable a l’aprovació inicial del citat estudi de detall emès al respecte per l’arquitecte municipal en data
26 d’abril d’enguany.
Atès allò establert a l’article 66, en relació amb els articles 64 i 65 del Decret 214/
1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística;
Atès allò establert a l’article 21.1 j) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, modificada per
la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en relació a
les competències de l’alcalde pel que fa a
l’aprovació d’instruments del planejament
urbanístic.
Vistes les resolucions d’Alcaldia de 6
de juliol de 1999 i 17 de maig de 2001,
per la qual es deleguen a la Comissió
Municipal de Govern les competències de
l’alcalde legalment delegables.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’estudi de
detall presentat per Promocions Plaça de
l’Avenir, SL consistent en la modificació
de les alineacions interiors de l’illa.
Segon.- Realitzar els tràmits necessaris per tal que es publiqui un anunci
d’aquest acord en el DOGC, als efectes
de sotmetre’l a informació pública durant
el termini de 20 dies.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest
acord al sol·licitant.
Sol·licitud de GESESA. Treballs en dipòsit d’aigua.
Atès l’escrit presentat per Gerundenses
de Servicios, SA RE núm. 1357 el dia 224-2002, adjuntant proposta tècnica i econòmica per tal de solucionar les fuites d’aigua d’un dels dipòsits municipals, així com
també una proposta per al seu finançament d’acord amb el que determina la
clàusula 7 del Ple de Condicions signat
entre l’Ajuntament i l'empresa concessionària;
Atès l’informe favorable emès per l’enginyer municipal;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Autoritzar a Gerundenses de
Servicios, SA la realització dels treballs
necessaris per tal d’esmenar les fuites
d’aigua del dipòsit nou d’acord amb l’informe de l’enginyer municipal.
Segon. Donar conformitat al finançament proposat.
Tercer. Notificar aquest acord a Gerundenses de Servicios, SA.
Propostes de regidors
Adhesió a la iniciativa Ajuntament
Bellpuig
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Atès l’escrit rebut de l’Ajuntament de
Bellpuig, sol·licitant l’adhesió d’aquest
Ajuntament a l’expedient iniciat i aprovat
pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig de
data 31-10-2001, per tal d’instar a la Generalitat de Catalunya a atorgar la Creu
de Sant Jordi, pel mèrits concorreguts, a
l’Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Deig, bisbe emèrit de Solsona;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assitents, acorda:
Primer. Facultar a l’Alcalde per tal d’adherir-se a la proposta i signar el document
d’adhesió.
Segon. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Bellpuig.

COMISSIÓ DE GOVERN
6 - 5- 2002
Acords diversos
Aprov. definitiva projecte inst. energia
solar tèrmica al Pavelló
Atès que la Comissió Municipal de Govern de data 18 de febrer de 2002, va aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària consistent en la instal·lació d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària al pavelló

CASA

poliesportiu municipal, redactat per Sistemes Energètics Solars, SL;
Atès que l’edicte referent al termini de
30 dies d’exposició pública d’aquesta
aprovació inicial va publicar-se en el BOP
de Girona núm. 55 de 19 de març de 2002,
finalitzant el referit termini el dia 25 d’abril
de 2002 sense que es presentès cap reclamació ni al·legació.
Atès allò establert a l’article 21.1 o) i p)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en el sentit
d’atribuir a l’Alcalde la competència
d’aprovar els projectes d’obra quan el seu
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 500 milions
de pessetes.
Atès que el pressupost d’aquest projecte
d’obra local ordinària és inferior al 10%
dels recursos ordinaris del pressupost
municipal.
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia de
6 de juliol de 1999 i de 17 de maig de
2001 mitjançant les quals es delegaven
totes les competències de l’Alcaldia legalment delegables a la Comissió Municipal de Govern.
Atès que l’obra relativa a l’execució
d’aquest projecte està prevista en el pressupost municipal per a l’exercici de 2002
amb càrrec a la partida.

EL ROVELL DE L’OU
Aquest és el títol que portarà un vídeo al qual se li fan
els úlltims retocs per deixar-lo a punt per a la seva
exhibició. Es tracta d’un reportatge que ens fa conèixer
a fons una joia que tenim els cassanencs, de la qual
en fem ben poc cas, malgrat ésser una vertadera
meravella: el temple parroquial. El rovell de l’ou de la
nostra població.
Tot i les edicions específiques sobre el tema, com: La
nostra església, de Mn. Josep Xutgà, o L’església de
sant Martí de Cassà de la Selva, de Josep Bosch, el
vídeo és una nova visió del temple que ensenya i
detalla visualment la veritable dimensió de la seva
importància, poc reconeguda per no haver estat
degudament mostrada, potser per no haver disposat
abans dels mitjans de comunicació visual actuals.
Resulta ben diferent d’una lectura, per més que els
anteriors cronistes hi haguessin posat el seu saber.
Estic segur que, quan es conegui, causarà un impacte
extraordinari. Dins el temple hi ha mil detalls difícils
d’observar, bé perquè són lluny de la nostra visió
directa, bé perquè mai no hi hem posat atenció.
Quan el vídeo estigui totalment acabat i coneguem la
seva distribució, s’informarà adequadament.

J. Bosch
NÚM. 598 - SETEMBRE 2002
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La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària per a la installació d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària al pavelló poliesportiu municipal, redactat per
Sistemes Energètics Solars, SL i que ascendeix a la quantitat de 51.418,32 euros.
Segon.- Publicar un edicte relatiu a
aquesta aprovació definitiva en el BOP
de Girona, en el DOGC i en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
Publicació quart número "Plecs". Publicació de l’arxiu municipal
Atès que la Comissió Municipal de Govern de data 29-3-1999 va acordar
reanudar l’edició dels "Plecs", publicació
bianual de l’Arxiu Municipal amb l’edició
del número 1;
Atès que la Comissió Municipal de Govern de data 8-11-1999 i 21-5-2001 va
aprovar la publicació de la 2a. i 3a. edició, respectivament;
Vista la proposta, formulada per l’arxivera municipal, de publicació del quart
número sota el nom de "Adéu botiga adéu
Botigues i botiguers 1880-1980";
Atès el que determina l’article 57 i 201

Instal·lacions i reparacions frigorífiques
Aire condicionat

simplifica la
instal·lació
en bombes
de calor

Oficines:
Magatzem:
Polígon industrial El Carrilet
C/ Cerdanya, 4
17244 CASSÀ DE LA SELVA

Ctra. Provincial 121
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 33 95
Fax 972 41 26
e-mail: califredsl@terra.es
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del RDL 2/2000 de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de
Contrates de les Administracions Públiques.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la contractació administrativa del servei d’edició i impremta de
3.500 exemplars de revista amb Ducform,
segons la proposta presentada i d’acord
amb l’esmentat informe de l’arxivera municipal.
Segon. Donar conformitat al pressupost
que puja a la quantitat de 3.100 euros més
IVA amb càrrec a la partida 451.226.72
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a Ducform.

COMISSIÓ DE GOVERN
13 - 5 - 2002
Escrits oficials
Assabentats
La Comissió s’assabenta dels següents
escrits oficials:
Organisme: Audiencia Provincial, secció primera. Document: fax de data 13-52002. Concepte: sentència de l’Audiència Provincial núm. 240/2002, relativa al
rotlle d’apel·lació núm. 573/2001, pel qual
es desestima el recurs d’apel·lació formulat per Catalana d’Occident, SA i es confirma íntegrament la decisió de la resolució de 17 d’octubre de 2001, favorable a
l’Ajuntament de Cassà de la Selva en les
actuacions de procediment ordinari, imposant a la part apel·lant les costes del
recurs.
Altres escrits dels administrats
Sol·licitud de veins plaça Petita. Organització Missa de Corpus
Vista la sol·licitud formulada per Anna
Cunillera i Casadevall en representació
dels veïns de la zona RE núm. 1536 el dia
8-5-2001 d’autorització per utilitzar la plaça Petita per la missa del Corpus el dia 2
de juny a la tarda i la col·laboració de
l’Ajuntament amb l’equip de megafonia,
cadires, la formació de l’altar, sorra per la
catifa i tanques per delimitar l’espai i tancar la circulació als trams compresos entre el carrer Major i el carrer Mesures i
entre el carrer de la Mel i el carrer Ocata;
La Comissió Municipal de Govern per
unanimitat dels assistents acorda:
Primer.- Autoritzar a Anna Cunillera i
Casadevall en representació dels veïns
del sector a poder utilitzar la plaça Petita
per a la celebració de la Missa del Corpus el dia 2 de juny a la tarda.
Segon.- Concedir l’ajut logístic sol.li-citat per part de la Brigada Municipal

54

CASA

DE LA

d’Obres i de la Policia Local.
Tercer.- Notificar aquest acord a la sollicitant.
Sol·licitud de Club d’Escacs Cassà.
Campionat Festa Major.
Atès l’escrit presentat per Francesc
Xavier Morales, president del Club d’Escacs Cassà, RE núm. 1583 el dia 13-52002 on dóna a conèixer l’organització
del X campionat Festa Major previst per al
dia 2 de juny a partir de les 9,30 hores i
per aquest motiu sol·licita ajut logístic i
econòmic i poder fer ús del passeig Vilaret
i en cas de pluja el pavelló polivalent;
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. Concedir al club d’Escacs Cassà l’ajut logístic sol·licitat i una subvenció
de 500 euros amb càrrec a la partida
452.489.46 del pressupost de l’any 2002.
Segon. Notificar aquest acord al
sol.licitant
Sol·licitud d'EECC La Salle. Subvenció
per al nou gegant
Atès l’escrit presentat pel germà I.
Solsona en representació del Patronat
EECC La Salle RE núm. 1531 el dia 7-52002 sol·licitant ajut econòmic per fer front
a les despeses ocasionades amb motiu
de l’elaboració d’un nou gegant;
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. Subvencionar al Patronat EECC
amb la quantitat de 600 euros per al fi
sol·licitat, amb càrrec a la partida
422.480.42 del pressupost de 2002.
Segon. Notificar aquest acord al sol·licitant.
Sol·licitud de Pesca Quatre Jotes. XVI
Concurs de pesca
Atesa la sol·licitud formulada per Josep
Antoni Pereda i Verdugo, en representació del Club Quatre Jotes, RE núm. 1517
el dia 6-5-2001, d’autorització per a l’ús
de la plaça de la Coma el diumenge dia 2
de juny per a la pesada de peix i lliurament de trofeus amb motiu de la celebració de la XVI edició Trofeu Festa Major i la
1a. edició del concurs infantil on demana,
a més, la col·laboració de la brigada municipal i ajut econòmic per l’adquisició de
trofeus, fotocòpies, inscripcions i programes, etc.
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. Concedir a Josep Antoni Pereda
i Verdugo, en representació del Club Quatre Jotes l’autorització sol·licitada per a
l’activitat demanada, en el benentès que
aquesta s’ha d’ajustar a la legalitat vigent,
més l’ajut logístic de la brigada d’obres,
la cessió del material municipal i la concessió de dos trofeus, amb càrrec a la
partida 451.226.48 del pressupost de
2001.
Segon. El sol·licitant, en nom de l’associació que representa, es responsabilitzarà a càrrec seu dels danys i perjudicis
que es puguin ocasionar amb motiu de
l’execució de l’activitat demanada.
Tercer. Notificar aquest acord al Club
Quatre Jotes, rep. per Josep A. Pereda.
Treballs al Ceip Puig d’Arques. Tancament de galeria.
Atès que es considera convenient tancar la galeria del parvulari del Ceip Puig
d’Arques.
Atès l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en relació als pressupostos presentats per les empreses Bellapart,
Metall-lògic i Cotec;
Atès el que determina l’art. 56, 121 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
Bellapart per ser l’ofeta econòmicament
més avantatjosa, el subministrament i
muntatge d’una vidrieria per a la galeria
del parvulari del Col·legi Puig d’Arques.
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost d’import 13.019,35 euros, IVA
i ports inclosos amb càrrec a la partida
422.622.42 del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
II Campanya excavació Puig del Castell
Vista la proposta presentada per l’arxivera municipal en relació a l’organització
de la II campanya d’excavació al Puig del
Castell prevista per als dies 1 al 12 de
juliol adjuntant el pressupost d’ingressos
i de despeses;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Donar-se per assabentats de
l’activitat a realitzar i del pressupost presentat.
Segon. Destinar la quantitat de 800
euros per aquest fi, amb càrrec a la partida 451.220.21 del pressupost de 2002.
Conveni amb Creu Roja. Socorristes
Piscina Municipal.
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Atès que Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, està configurada legalment com a
auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per aquestes.
Atès que l’Ajuntament de Cassà de la
Selva té interès a conveniar amb Creu
Roja la col·laboració d’aquesta institució
en relació al servei de piscina municipal.
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de
col.laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’Oficina Local de Creu
Roja a Cassà de la Selva, el contingut literal del qual és el següent:
«Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i Creu Roja»
Escrit representant Sindical
Vist l’escrit presentat en el registre general de l’Ajuntament en data 13 de maig
de 2002 (RE núm. 1587) pel Sr. Enric Pastor Munt en nom i representació de l’Associació Sindical de Policies Locals de
Catalunya (ASPLC), el contingut literal del
qual es transcriu a continuació:
«En asamblea celebrada el día 10 de
mayo de 2002 en el Ajuntamiento de Cassà de la Selva a las 14 horas con la
asistencia
mayoritariamente
de
funcionarios y laborales, y ente la negativa por parte de este Ayuntamiento de no
querer negociar ningún tema económico,
excepto el aumento insuficiente de las
horas extras.
Se han tomado los siguientes acuerdos
por mayoria absoluta:
1. Comunicado por parte del sindicato
semanalmente a los medios de
comunicación de la situación actual.
2. Colgar plafones y letreros en varios
puntos de la población.
3. Semanalmente todos los viernes se
celebrará a las 14:30 horas sardinada en
el Parc del Carrilet, invitando a la
población.
4. Dejar de hacer horas y servicios
extraordinarios y sólo en caso de
catástrofe o desgracia se prolongarà la
jornada laboral.
Todos estos acuerdos se presentan a
la comisión de gobierno del Ajuntamiento,
para intentar evitar tener que tomar estas
medidas de presión, si éste reabre las
negociaciones con una actitud más positiva, dialogante y negociadora.
Con la voluntad de llegar a un acuerdo
satisfactorio, lo más rápidamente posible,
debido a las fechas que se aproximan,
ruego tenga a bien convocar reunión entre los días 14 al 16 de mayo de 2002.»
La Comissió Municipal de Govern, per
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unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer. Donar-se per assabentada de
l’escrit presentat pel representant de
l’ASPLC, transcrit en la part positiva
d’aquest acord.
Segon. En la mesura que algunes de
les actuacions previstes requereixen d’autorització o pronunciament municipal, es
prenen les següents determinacions i realitzen les següents observacions:
- S’autoritza la col·locació de plafons i
rètols en diversos punts de la població,
prèvia comunicació a l’Ajuntament dels
emplaçaments concrets on es pretenen
col·locar.
- S’autoritza la «sardinada popular» a
realitzar el proper divendres al Parc del
Carrilet. No obstant això, s’informa als organitzadors de la prohibició d’encendre
foc i, en el supòsit que es considerés imprescindible encendre’n, se’ls emplaça a
proposar un indret diferent. Per altra banda, es recorda que la jornada laboral de
la majoria del personal d’aquest Ajuntament finalitzarà a les 15 hores, la qual cosa
es considera avinent fer notar atès que
s’observa que l’hora d’inici de la
«sardinada» està prevista a les 14’30 hores.
Tercer. Notificar aquest acord al representant de l’ASPLC.
Quart. Notificar aquest acord al
Sotsinspector-Cap de la Policia Local, pel
seu coneixement i efectes escaients en
relació la celebració d’actes a la via pública.
Conveni entre «Empordà Rock i Ajuntament-Festa Major»
Vist l’esborrany de conveni presentat pel
4t. tinent d’alcalde de Cultura a celebrar
amb l’associació sense ànim de lucre
«Empordà Rock» relatiu a l’organització
de concerts musicals en el marc de la festa major d’enguany;
Atès allò establert a l’article 88 de la
Llei 80/1992, en relació a la possibilitat
de celebrar convenis amb entitats privades per aconseguir finalitats d’interès públic;
La Comissió Municipal de Govern, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’entitat
«Empordà Rock» el contingut del qual es
transcriu a continuació:
Conveni entre l’entitat «Empordà Rock»
i l’Ajuntament de Cassà de la Selva relatiu a la participació de grups musicals juvenils a la Festa Major 2002
Reunits:
D’una part, l’II.Im. Sr. Antoni Baulida i
Casadellà, Alcalde President de Cassà
de la Selva (Nif: P17/04900H) que actua
en nom i representació d’aquesta corpo-
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ració municipal.
I de l’altra, el Sr. Xavier Pascual i
Bellosta, President de l’Associació
«Empordà Rock» (Nif: G17468307) que
actua en nom i representació d’aquesta
entitat.
Manifesten
Que ambdues parts consideren adequat i necessari l’establiment d’un conveni de col·laboració, per aixó
Acorden
Primer. L’Ajuntament de Cassà de la
Selva autoritza l’associació «Empordà
Rock» a prendre part en l’organització de
la Festa Major del maig de 2002.
Segon. L’associació «Empordà Rock» es
farà càrrec de portar els grups musicals i
la secció tècnica pactada del divendres
23 de maig de 2002.
Tercer. Que l’Ajuntament de Cassà de
la Selva, en concepte de col·laboració en
l’organització de la programació del divendres 23 de maig i per tal que l’entitat
«Empordà Rock» pugui pagar els grups,
pagarà a l’esmentada entitat la quantitat
de 6310 euros.
I en prova de conformitat i d’acceptació,
ambdues parts signen aquest conveni en
dos exemplars en el lloc i la data indicats.
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’entitat
«Empordà Rock»
Contractació móduls sanitaris Festa
Major
Atès que és necessària la instal·lació
de dos mòduls sanitaris al rcinte firal durant els dies de la Festa Major;
Atesa l’oferta de lloguer presentada per
l’empresa Algeco, Construcciones Modulares, SA.
Atès allò establert als articles 56, 172 i
176 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 l’empresa
Algeco, Construcciones Modulares, SA el
lloguer i la instal·lació de dos mòduls sanitaris d’acord amb l’oferta presentada
referencia OAM. 2002.G.0198.00.JMRA
Segon. Acceptar i donar conformitat al
pressupost global d’import 1.507,98 euros
que inclou lloguer, IVA, transport i desmuntatge amb càrrec a la partida 451.226.47
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar i donar conformitat al
pressupost global d’import 1.507,98 euros
que inclou lloguer, IVA, transport i desmuntatge amb càrrec a la partida 451.226.47
del pressupost de 2002.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat
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