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Acta de la sessió ordinària del dia 29 de febrer de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
29 de febrer de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes
Zafra, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons
Martínez Puig amb l’assistència del secretari, Fernando
González Cebrián, i de la interventora, Anna Morell
Arimany, per tal de dur a terme la sessió ordinària en
primera convocatòria.
Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero i Diego Borrego Torres.
No assisteixen els regidors membres de la Junta de
Govern Local Manuel Toro Coll i Jordi Masquef Creus.
A les catorze hores i vuit minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 22 de febrer de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Urbanisme. S'aprova el document denominat "Requisits
tècnics per a la realització de treballs de topografia".
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"El
cap
de
l’oficina
de
gestió
d’informació
territorial ha elaborat el document denominat Requisits
tècnics per a la realització de treballs de topografia, que
es necessiten per a la gestió municipal de plans i
projectes i la xarxa geodèsica municipal, treballs que
generalment es contracten a través de contractes menors de
serveis. L’objectiu d’aquest document és assolir la
homogeneïtzació en la qualitat, la precisió i el sistema de
representació
tècnica
necessàries
en
la
realització
d’aquests treballs. Vist l’informe jurídic i atès el que
disposa l’article 68.1.a) del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre pel que s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques i el que
disposa el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
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novembre, pel que s’aprova el text refós de la Ley de
Contractes del Sector Público, i atès el que disposa
l’article 23 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aquesta alcaldia presidència proposa a la Junta
de
Govern
Local
que,
per
delegació
de
l’alcaldia
presidència, adopti els acords següents: 1r.- Aprovar el
document adjunt denominat Requisits tècnics per a la
realització de treballs de topografia. 2n.- Els treballs
que siguin objecte dels contractes menors de serveis i que
tinguin per objecte la realització de treballs de
topografia, hauràn de donar compliment als requisits
tècnics esmentats, llevat de les precisions o modificacions
que s’incorporin als plecs de condicions tècniques i
jurídiques en cadascun dels expedients de contractació.
3r.- Publicar aquest document al web municipal."
----3. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----4. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes
no es produeixen intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i deu minuts, de la qual cosa
dono fe.
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