
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 20/2016 
Caràcter: extraordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 12:30 hores a 12:45 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 12.30 hores del dia 26 d’octubre 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: 
 
Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal ‘Edificació auxiliar a la 
zona esportiva’. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal 
titulat “Edificació auxiliar a la zona esportiva de Celrà” al carrer Pins d’en Ros, s/n de Celrà, 
amb un pressupost d’execució de 78.806,60 Euros, IVA exclòs (95.355,98 Euros, IVA inclòs). 

 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir, de data 24 d’octubre de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la seva aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 



 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’ adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Edificació auxiliar 
a la zona esportiva de Celrà”, redactat per l’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich, amb un 
pressupost d’execució de 78.806,60 Euros, IVA exclòs (95.355,98 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 

 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
12:45 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
 


