
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 13/2016 
Caràcter: extraordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 10.00 hores a 10:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 10.00 hores del dia 29 de juny de 2016 i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions 
de la casa consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretàra general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde 
 
REGIDORA ABSENT 
 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar l’assumpte que figura a l'ordre del dia i 
que és el següent: 
 
Aprovar els avantprojectes del parc del bosc, de la reforma  aula natura i espai 
polivalent i de la urbanització i mobiliari del parc, actuacions totes elles incloses 
en la sol·licitud de subvenció per l’operació “Equipaments per a la difusió 
d’espais naturals protegits”( GO03-000063), presentada a la convocatòria, del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional) regulada per l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març. 
 

En data 29 d’abril de 2016 l’Ajuntament de Celrà va presentar sol·licitud per a concórrer a la 
convocatòria de la Diputació de Girona (publicada al BOP número 61 de data 31 de març de 
2016) per a la selecció i cofinançament de projectes per tal de ser presentats a la 
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, concretament per a l’Eix 6, operació 2.b) Actuacions en 
equipaments de titularitat o gestió municipal per a la informació, difusió, interpretació o 
educació ambiental del patrimoni  natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la 



demarcació, per a la creació del centre d’interpretació Ter-Gavarres: Parc de la Torre de 
Celrà, del Ter a les Gavarres. 
 
Junt amb la sol·licitud es van presentar el Projecte del Parc de la Torre de Celrà, el Parc del 
Ter a les Gavarres redactat per l’empresa Dynamislab i el Projecte paisatgístic i arquitectònic 
del Parc de la Torre de Celrà redactat per l’empresa Taller d’arquitectura, Serveis 
d’arquitectura, urbanisme i paisatge. 
 
En data 21 de juny de 2016, l’Ajuntament de Celrà ha rebut requeriment de justificació del 
Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona, que l’Ajuntament ha de respondre 
com a molt tard el proper dia 30 de juny de 2016 amb la documentació corresponent: un 
dels documents requerits és la certificació d’aprovació de l’avantprojecte de cadascuna de les 
actuacions de l’operació. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar els avantprojectes relatius a les actuacions de 
l’operació del Parc de la torre de Celrà, que concretament són: el parc del bosc, de la 
reforma de l’aula natura i l’espai polivalent i de la urbanització i mobiliari del parc. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar el Projecte del Parc de la Torre de Celrà, el Parc del Ter a les Gavarres 
redactat per l’empresa Dynamislab i el Projecte paisatgístic i arquitectònic del Parc de la 
Torre de Celrà redactat per l’empresa Taller d’arquitectura, Serveis d’arquitectura, urbanisme 
i paisatge, ambdós projectes van ser presentats junt amb la sol·licitud per a concórrer a la 
convocatòria, regulada per l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març,  per a la selecció i 
cofinançament de projectes per tal de ser presentats a la convocatòria del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
concretament per a l’Eix 6, operació 2.b). 
 
Segon.- Aprovar els avantprojectes de les actuacions incloses en la sol·licitud de subvenció 
per l’operació “Equipaments per a la difusió d’espais naturals protegits”(GO03-000063) 
esmentada, redactats per l’empresa Taller d’arquitectura, serveis d’arquitectura, urbanisme i 
paisatge, i que són els següents: 

• Avantprojecte del parc del bosc, per un import de 40.000 euros IVA exclòs 
• Avantprojecte de la reforma de l’aula natura i l’espai polivalent, per un import de 

118.500 euros IVA exclòs 
• Avantprojecte de la urbanització i mobiliari del parc, per un import de 40.000 euros 

IVA exclòs 
 
Fer constar que la subvenció sol·licitada també inclou les actuacions següents: 
 
 Actuació     Subvenció sol·licitada 

• Itinerarium educatiu Bosc   16.000 euros 
• Senyalització      1.500 euros 
• Direcció d’obres i serveis tècnics  25.000 euros 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Programes Europeus de la Diputació de 
Girona. 

 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:20 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
 
 


