
 

  

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 6/2018  
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 3 d´abril de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 20:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 3 d´abril de 2018, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, que s’incorpora en el punt 4 de 
l’ordre del dia. 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
20 de març de 2018.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 20 de 
març de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Concessió llicència de parcel·lació de la finca registral número 2.192 
(expedient X306/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- La finca objecte de parcel·lació és una finca situada al carrer Cau de les Goges 
cantonada carrer de la Cabanya del municipi de Celrà. La finca es troba qualificada com a 
Eixample Urbà (clau 2c), com a Verd Privat existent (clau Vpa) i parcialment un àmbit a la 
part nord com a sistema Viari. 



 

  

 

 
La propietat ha manifestat la seva voluntat de cedir part de la finca per poder destinar-la a 
vial públic i eixamplar el vial a l’amplada determinada pel Pla General d’Ordenació Urbana 
de Celrà.  
 
2.- L’arquitecta municipal, en data 19 de març de 2018, ha emès l’informe que es transcriu 
tot seguit: 

“ (...) 
 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta d’una parcel·la situada al centre del municipi i situada al carrer Cau de les 
Goges cantonada amb el carrer de la Cabanya, i es correspon amb la parcel·la 
cadastral (…). Es correspon amb la finca registral 2192, inscrita al Registre de la 
Propietat número 3 de Girona, al tom (…). 
S’aporta còpia de la nota simple registral. 
 
Actualment no hi ha edificada cap construcció. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 

• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de 
novembre de 1998. 

• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 27 de juliol de 2006. 

 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl Urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona A – Sistema viari 
 
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 
 

Art. 68 - Sistema viari (V) 
 
1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat 
de la xarxa viària i exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament. 
 
2. S’estableixen les següents categories de vies: 
a) Carreteres, subjectes a la seva legislació específica. 
b) Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats dins 
del sòl urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També inclou els camins 
agrícoles estructuradors del terme municipal. 
c) Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels 
camins no principals en sòl no urbanitzable. En el sòl urbanitzable es 
determinaran mitjançant la redacció del pla parcial corresponent. 
d) Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta 
finalitat. 
 
3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no 
són edificables ni amb caràcter provisional. 
 
4. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran 
completar mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons 
correspongui, i s’ajustaran mitjançant estudis de detall d’alineacions i 
rasants en el sòl urbà. 
 



 

  

 

5. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció del 
sistema en sòl no urbanitzable que determina la línia d’edificació, grafiada 
als plànols d’ordenació d’acord amb el que disposa la legislació de 
Carreteres. 
 
6. Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat 
l’actual xarxa. 
 
7. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són 
de 12 m, en els camins de la xarxa bàsica, i de 8 m en els secundaris, 
amidats respecte l’eix del camí. 
 
8. Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en el 
plànol d’estructura del territori els camins rurals i pistes forestals que 
s’integren a la xarxa viària bàsica. també es consideraran incorporats com a 
xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció d’incendis forestals en 
el pla elaborat per l’administració competent en la matèria. 
 

La part nord i est de la parcel·la està qualificada de sistema Viari.  
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació de la qual es disposa, la finca objecte de la segregació és 
la següent: 
 
Finca inicial: 
 

- Finca inicial 2192: finca existent es troba en clau 2c – Zona d’Eixample 
Urbà, clau Vpa – Zona Verd privat existent i en sistema Viari (clau A). 
“URBANA: Casa de planta baixa i un pis amb pati i hort darrere i a 
l’esquerra entrant, de superfície en conjunt mil cinc-cents metres nou 
decímetres quadrats, dels quals la casa ocupa trenta-cinc metres deu 
decímetres quadrats, situada a Celrà, al davant de la carretera de Palamós, 
(…).” 

 
Es proposa la segregació de la finca inicial descrita en les dues finques resultants 
següents: 
 

- Finca A: “URBANA: Casa de planta baixa i un pis amb pati i hort darrere i a 
l’esquerra entrant, de superfície en conjunt mil tres-cents vuitanta-quatre 
metres quadrats, dels quals la casa ocupa trenta-cinc metres deu 
decímetres quadrats, situada a Celrà, al davant de la carretera de Palamós, 
(…).” 
 

- Finca B: “URBANA: Peça de terreny, situada en el terme municipal de Celrà, 
de forma irregular i 116,09 m2 de superfície, que limita en conjunt: al 
Nord, amb Carrer de la Cabanya; a l’Est, amb carrer Cau de les Goges; a 
l’Oest, amb finca matriu de la qual es segrega; i al Sud (…). La finca està 
qualificada com a viari públic.” 

 
Es tracta d’una segregació urbanística. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S’informa favorable sobre la segregació de la finca registral 2192 en dues finques 
resultants. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. 

 
 



 

  

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
 
2.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
3.- 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. 
 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Autoritzar la parcel·lació de la finca registral 2192 amb l’objecte de formar les 
dues finques registrals següents: 
 

- Finca A: “URBANA: Casa de planta baixa i un pis amb pati i hort darrere i a 
l’esquerra entrant, de superfície en conjunt mil tres-cents vuitanta-quatre 
metres quadrats, dels quals la casa ocupa trenta-cinc metres deu decímetres 
quadrats, situada a Celrà, al davant de la carretera de Palamós, (…).” 
 

- Finca B: “URBANA: Peça de terreny, situada en el terme municipal de Celrà, de 
forma irregular i 116,09 m2 de superfície, que limita en conjunt: al Nord, amb 
Carrer de la Cabanya; a l’Est, amb carrer Cau de les Goges; a l’Oest, amb finca 
matriu de la qual es segrega; i al Sud (…). La finca està qualificada com a viari 
públic.” 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Registre de la Propietat núm. 3 de Girona i a la 
Gerència Territorial del Cadastre. 

 
 
3.- Llicència urbanística per a la substitució de coberta d’habitatge unifamiliar al 
Mas Veray (expedient X207/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de Febrer de 2018, registre d’entrada municipal 766, el Sr. (…),  sol·licita 

llicència urbanística per a la substitució de coberta a l’habitatge unifamiliar situat al Mas 
Veray, s/n de Celrà. 
 

2. En data 22 de març de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  
 

FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. 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.  

 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 



 

  

 

ACORD 
 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la SUBSTITUCIÓ DE 
COBERTA A L’HABITATGE UNIFAMILIAR situat al Mas Veray, s/n de Celrà (ref. cadastral núm. 
(…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Caldrà presentar la documentació següent abans de l’inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. (model 036)  
 
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
Condicions Generals de les llicencies d’obres 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 60.662,59 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     1.971,53 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 



 

  

 

TOTAL:    2.293,53 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
En aquest moment s’incorpora la Sra. Eulàlia Ferrer Benito. 
 
4.  Llicència urbanística per l’ampliació de nau (unitat de cristal·lització i 
ampliació esprai Spray Dryer) (expedient X267/17). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 4 d’agost de 2017, registre d’entrada E2017012485, el Sr. (…), en representació 

de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, sol·licita llicència d’obres per la Unitat de Cristalització i 
ampliació Spray Dryer, nau 22, situat al carrer Ter s/n de Celrà. 
 

2. En data 23 de novembre de 2017, registre d’entrada 14531, el Sr. (…), en representació de 
l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, entrega documentació amb modificacions per la Unitat de 
Cristalització i ampliació Spray Dryer. 
 

3. En data 24 de novembre de 2017, registre d’entrada E2017014552, el Sr. (…), en 
representació de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, entrega documentació en matèria 
d’incendis i sol·licita informe previ en matèria d’incendis. 
 

4. En data 29 de novembre de 2017, registre de sortida S2017012219, s’envia la 
documentació al Servei de Prevenció d’Incendis dels Bombers de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

5. En data 8 de gener de 2018, registre d’entrada 86, el Servei de Prevenció d’Incendis dels 
Bombers de la Generalitat de Catalunya fa tramesa de l’informe preventiu desfavorable 
referent a l’establiment. 
 

6. En data 17 de gener de 2018, registre de sortida S2018000137, es notifica a l’empresa 
ESTEVE QUÍMICA SA, l’informe del Servei de Prevenció. 
 

7. En data 31 de gener de 2018, registre d’entrada 528, el Sr. (…), en representació de 
l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, presenta documentació per donar resposta a l’informe del 
Servei de Prevenció. 
 

8. En data 5 de febrer de 2018, registre d’entrada E2018000618, el Sr. (…), en representació 
de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, presenta documentació complementària. 
 

9. En data 6 de febrer de 2018, registre de sortida S2018000289, s’envia la documentació al 
Servei de Prevenció d’Incendis dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. 
 

10. En data 15 de febrer de 2018, registre d’entrada E2018000782, es rep informe favorable 
condicionat per part del Servei de Prevenció d’Incendis dels Bombers de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

11. En data 28 de febrer de 2018, registre de sortida S2018000469, es notifica a l’empresa 
ESTEVE QUÍMICA SA, l’informe favorable del Servei de Prevenció. 
 

12. En data 8 de març de 2018, registre d’entrada E2018001125, l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya tramet informe considerant una modificació no substancial la modificació 
comunicada. 



 

  

 

 
13. En data 12 de març de 2018, registre d’entrada 1165, el Sr. (…), en representació de 

l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, presenta escrit sol·licitant l’alteració de l’ordre legal 
d’autoritzacions per obtenir la llicència urbanística prèviament a l’obtenció  de l’autorització 
en matèria ambiental. Assumint la responsabilitat que en derivi. 
 

14. En data 27 de març de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. 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.  

 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a ESTEVE QUIMICA SA amb NIF núm. (…) llicència municipal per a 
l’AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL (Unitat de cristal·lització-ampliació Spray Dryver, nau 22) 
situada al carrer Ter, s/n de Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
- Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut. 
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
- Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 
la fiança per a la gestió de residus. 
- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i 
per a la prestació de qualsevol altre servei municipal.  
Condicions particulars: 
- Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
- Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig 
pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que 
afectin a espais públics.  



 

  

 

- Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 
llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix 
tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
 
Caldrà complir amb les condicions de l’informe del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, concretament: 
 

En cap cas no podrà superar la densitat de càrrega de foc definida en el projecte de 
legalització. 

 
Condicions generals: 
- S’atorga la llicència obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient i 
en l’expedient activitats incoat davant aquest Ajuntament, i sota responsabilitat del 
sol·licitant d’ambdós llicències, tal i com manifesta mitjançant escrit de data 12 de març de 
2018 (registre municipal d’entrada núm. 1.165). 
- Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les 
necessitats de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris municipals i 
els de les companyies de serveis.  
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de plujanes. 
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 
façanes de l'edifici.  
- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 
d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament 
determini per a fins públics.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata 
i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 

 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 2.420.150,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:   78.654,88 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

TOTAL:    78.976,88 Euros  



 

  

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
5. Aprovació d’un conveni de cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes a l’Ajuntament de Celrà (expedient 
X297/2018). 
 

L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar el conveni amb el centre 
educatiu que s’indica, per a què l’estudiant que s’exposa a continuació pugui realitzar les 
seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

 
• Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 

externes a l’Ajuntament de Celrà: (…), amb DNI (…) 
Centre educatiu: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 
Període de pràctiques: del 5 d’abril al 18 de juny de 2018, de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores.   
Lloc de realització de les pràctiques: Àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà. 

 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el conveni de cooperació educativa indicat per a què l’alumne del centres 
educatiu indicat en la part expositiva d’aquest acord pugui efectuar pràctiques a 
l’Ajuntament de Celrà, el qual s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al centre educatiu.  

 
6. Altres assumptes de caràcter urgent.  
 
No s’escau. 
 
7. Comunicacions i informacions. 
 
L’alcalde informa als regidors/es dels diferents assumptes que inclourà l’ordre del dia del 
proper Ple ordinari que es celebrarà el dia 10 d’abril d’enguany. 
 
8. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:00 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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