ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: primera
Dia: 19 de maig de 2020
Horari: de 17:00 hores a 17:45 hores
Celebrada telemàticament
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 19 de maig de 2020, es reuneixen
telemàticament, 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
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde.
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí i el Sr. Aram Aymerich Besalú,
regidors delegats 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 sessió extraordinària de la Junta de Govern Local
del dia 12 de maig de 2020.
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió extraordinària del dia
12 de maig de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i
s’aprova per unanimitat.

2.- Concessió llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
(expedient X1113/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 7.221, la Sra. (…)
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Marina Mitjà Sagué núm. 8 de Celrà.
2. En data 13 de gener de 2020, registre de sortida municipal núm. 37, es requereix
documentació complementària.
3. En data 31 de gener de 2020, registre d’entrada municipal núm. 577, la Sra. (…) presenta
documentació.
4. En data 4 de març de de 2020, registre de sortida municipal núm. 560, es requereix
esmenes a la documentació aportada. I en les dates de 19 de març de 2020, registre
d’entrada municipal núm. 1.634, de 27 de març de 2020, registre d’entrada municipal
núm. 1.690 i de 8 d’abril de 2020, registre d’entrada municipal núm. 1.839, la Sra. (…)
presenta documentació.
5. En data 9 d’abril de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
6. En data 14 de maig de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2432, la Sra. (…) sol·licita
l’aixecament de la suspensió del procediment.
FONAMENTS DE DRETS
1. De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El Reial decret
463/2020, de 14 de març, va entrar en vigor el 14 de març de 2020 – RD 463/2020-(BOE
número 67).
No obstant això, l’apartat tercer de la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020 prescriu que l’òrgan competent pot acordar motivadament, les mesures
d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i
interessos de l’interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva
conformitat, o quan l’interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el
termini.
2. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme.
3. 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.
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
5. 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.
6. 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 514/2019, de data 19 de juny.

En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ
D’UN HABITATGE UNFAMILIAR AÏLLAT al carrer Marina Mitjà Sagué núm. 8 de Celrà (ref.
cadastral núm. xxx), 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:
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).
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.
La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible
per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i per a la prestació de
qualsevol altre servei municipal.
Etiqueta energètica en fase d’obra acabada.
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.
Al moure dos metres la farola no es farà cap connexió amb el fil existent, sinó que s’haurà de
canviar la totalitat del fil entre faroles i reposar la vorera.
Condicions Generals:
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i
llicència municipal.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment
acabats.
Les façanes i les tanques 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.
La llicència inclou la construcció de les tanques.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà
ser sol·licitada a part.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de
Celrà.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es col·locarà
sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de 1ª
ocupació i alta cadastral.
L'obtenció de la llicència de 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.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
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:

314.369,97 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

10.217,02 €

Bonificació 10%(Etiq energ Nivell A)

-1.021,70 €

Placa informativa:
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)
TOTAL:

12,00 €
310,00 €

9.517,32 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 aquest acord al titular de la llicència.

3.- Aprovació segregació de les finques afectades per la connexió amb el carril
bici de Celrà amb el terme municipal de Girona (expedient X1132/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.- En data 12 de novembre de 2019, en sessió plenària, s’aprova definitivament el projecte
d’obra ordinària municipal de connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme
municipal amb Girona.
Les finques objecte de segregació són finques afectades pel projecte “Connexió del carril
bici de Celrà amb Girona” i que es troben en sòl no urbanitzable.
2.- En data 20 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Celrà va sol·licitar informe de
segregació respecte les finques rústiques 1888, 1390, 2177, 215, 1473, 881, 1243, 5227 i
5228 al Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya.

3.- En data 8 d’abril de 2020, registre d’entrada municipal número 1851, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Direcció General de Desenvolupament
rural del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya informa favorablement
les segregacions de les finques per tal d’executar les obres de connexió del carril bici de
Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona.
4.- L’arquitecta municipal, en data 15 de maig de 2020, ha emès informe favorable i que
diu així: (...)
E. FINQUES INICIALS
(…)
Actualment no hi ha edificada cap construcció a les finques afectades.
•

Finca 1888: RUSTICA.- Heredad denominada “Manso Guinart”, sita en el
termino de Celrà, compuesta del edifici y ocho piezas o suertes, formando
una sola labor, y que son a saber: (...) SEXTA.- Otro campo denominado
“Congost”, sobre la acequia Viñals”, de cabida una hectàrea cuarenta y una
áreas setenta y dos centiáreas. Linda: (...).

•

Finca 1390N: RUSTICA.- Pieza de tierra cultivo secano sita en termino de
Celrà y paraje llamado “Congost”, de cabida dos vesananas, equivalentes a
cincuenta y ocho áreas, novena y cuatro centiáreas. Lindante: (…)

•

Finca 2177: RUSTICA.- Pieza de tierra cultivo secano, en el termino de
Celrà, y paraje “Camp del Congost”, de cabida siete vesanas, equivalentes
a una hectàrea cincuenta y tres áreas nueve centiáreas. Linda: (…)

•

Finca 215: RUSTICA. Finca sita en Celrà, paraje Congost, conocida por
porción sita al Norte del Ferrocarril. Superfície: siete áreas, veinte
centiáreas. Linderos: (…).

•

Finca 1473: RUSTICA.- Pieza de tierra de cabida una vessana, equivalente
a veinte y una àrea ochenta y siete centiárea, radicada en el termino del
pueblo de CELRA y conocida con el nombre de “CAÑAMERA DEL CONGOST”;
Lindante: (…).

•

Finca 881: RUSTICA: Pieza de tierra, cultivo, yermo y almeda, atravesada
por una acequia, pròpia de la misma herència, de cabida ochenta y tres
áreas seteneta y cinco centiáreas, lindante, (…).

•

Finca 1243: RUSTICA. Pieza de tierra parte arboleda y parte arenal,
situada en termino del pueblo de Celrà, paarje llamado “Areny Mes Amunt”,
de cabida: una vessana y media, equivalentes a treinta y dos áreas,
ochenta y una centiáreas. Linda: (…).

•

Finca 5227: RUSTICA. Pieza de tierra sita en Campdurà, distrito de Celrà,
hoy Girona, contigua a la casa Junqués, plantada de frutales, árboles,
parrales y cultivo, de cabida cuatro vesanas, equivalentes a OCHENTA Y
SIETE ÁREAS CINCUENTA CENTIÁREAS, dentro de la cual existe un edificio
compuesto de planta baja y un piso, sin número, conocido por “Chalet del
Congost”, de cabida superficial seis metros de ancho por tres de fondo, o
sea un total de DIECIOCHO METROS CUADRADOS, única edificación que
actualment existe, ya que se construyó sobre la Antigua de bajos
solamente; y linda (…).

•

Finca 5228: RÚSTICA: Porción de terreno cultivo, de forma triangular,
procedente de la pieza llamada “Camp i Bosc de Santa Tecla”, sita en el

termino de Campdorà, municipio de Celrà, hoy Girona, de cabida cinco
áreas seis centiáreas y venticinco decímetres cuadrados. Linda: (…).
F. PORCIONS SEGREGADES
•

Finca A’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny del camp denominat
“Congost”, de cabuda tres-cents setanta-vuit metres setanta-quatre
centímetres quadrats (378,74 m2) i cent quaranta-cinc metres trenta-dos
centímetres quadrats (145,32 m2). Linda: (…).

•

Finca B’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny de peça de terra cultiu secà
situada a Celrà i paratge anomenat “Congost”, de cabuda dos-cents
quaranta-un metres tres centímetres quadrats (241,03 m2) i cent seixantavuit metres cinquanta-nou centímetres quadrats (168,59 m2). Linda: (…).

•

Finca C’: RÚSTICA.- Peça de terra cultiu secà, en el terme de Celrà, i
paratge “Camp del Congost”, de cabuda nou-cents cinc metres setanta-nou
centímetres quadrats (905,79 m2). Linda: (…).

•

Finca D’: RÚSTICA.- Peça de terra sita a Celrà, paratge Congost, coneguda
per porció sita al Nord del Ferrocarril, de cabuda quaranta-set metres
quaranta-set centímetres quadrats (47,47 m2). Linda: (…).

•

Finca E’: RÚSTICA.- Peça de terra sita a Celrà, coneguda amb el nom de
“CAÑAMERA DEL CONGOST”, de cabuda cent seixanta-cinc metres vint-inou centímetres quadrats (165,29 m2). Linda: (…).

•

Finca F’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny de peça de terra, cultiu, erm
i arbreda, de cabuda sis-cents vuitanta-nou metres vuitanta-tres
centímetres quadrats (689,83 m2) i quatre mil cinc-cents nou metres
quadrats (4.509,00 m2). Linda: (…)r.

•

Finca G’: RÚSTICA.- Peça de terra situada en terme del poble de Celrà,
paratge anomenat “Areny Mes Amunt”, de cabuda cinc-cents setanat-cinc
metres noranta-tres centímetres quadrats (575,93 m2). Linda: (…).

•

Finca H’: RÚSTICA.- Peça de terra situada en terme del poble de Celrà, de
cabuda dos-cents trenta-cinc metres setanta centímetres quadrats (235,70
m2). Linda: (…).

•

Finca I’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny, procedents de la peça
anomenada “Camp i Bosc de Santa Tecla” en terme de Celrà, de cabuda
dos-cents deu metres quaranta-cinc centímetres quadrats (210,45 m2) i
cinquanta-tres metres trenta-tres centímetres quadrats (53,33 m2). Linda:
al nord, amb finca matriu de la qual es segrega; al sud, amb línia fèrria; a
l’oest, és el vèrtex del triangle; i a l’est, amb pas entre finques.

H. FINQUES MATRIU RESULTANTS
•

Finca 1888: RUSTICA.- Heredad denominada “Manso Guinart”, sita en el
termino de Celrà, compuesta del edifici y ocho piezas o suertes, formando
una sola labor, y que son a saber: (...) SEXTA.- Otro campo denominado
“Congost”, sobre la acequia Viñals”, de cabida una hectàrea trenta y cinco
áreas cuarenta y siete centiáreas novena y cuatro decímetros cuadrados
(13.547,94 m2). Linda: (...).

•

Finca 1390N: RUSTICA.- Pieza de tierra cultivo secano sita en termino de
Celrà y paraje llamado “Congost”, de cabida dos vesananas, equivalentes a

cincuenta y cuatro áreas, ochenta y cuatro centiáreas treinta y ocho
decímetres cuadrados (5.484,38 m2). Lindante: (…).
•

Finca 2177: RUSTICA.- Pieza de tierra cultivo secano, en el termino de
Celrà, y paraje “Camp del Congost”, de cabida siete vesanas, equivalentes
a una hectàrea cuarenta y cuatro áreas tres centiáreas ventiun decímetros
cuadrados (14.403,21 m2). Linda: (…).

•

Finca 215: RUSTICA. Finca sita en Celrà, paraje Congost, conocida por
porción sita al Norte del Ferrocarril. Superfície: seis áreas, setenta y dos
centiáreas cincuenta y tres decímetros cuadrados (672,53 m2). Linderos:
(…).

•

Finca 1473: RUSTICA.- Pieza de tierra de cabida una vessana, equivalente
a veinte àreas ventiuna centiárea setenta y un decímetres cuadrados
(2.021,71 m2), radicada en el termino del pueblo de CELRA y conocida con
el nombre de “CAÑAMERA DEL CONGOST”; Lindante: (…).

•

Finca 881: RUSTICA: Pieza de tierra, cultivo, yermo y almeda, atravesada
por una acequia, pròpia de la misma herència, de cabida treinta y una áreas
setenta y seis centiáreas diecisiete decímetres cuadrados (3.176,17 m2),
lindante, (…).

•

Finca 1243: RUSTICA. Pieza de tierra parte arboleda y parte arenal,
situada en termino del pueblo de Celrà, paarje llamado “Areny Mes Amunt”,
de cabida: una vessana y media, equivalentes a ventisiete áreas, cinco
centiáreas siete decímetres cuadrados (2.705,07 m2). Linda: (…).

•

Finca 5227: RUSTICA. Pieza de tierra sita en Campdurà, distrito de Celrà,
hoy Girona, contigua a la casa Junqués, plantada de frutales, árboles,
parrales y cultivo, de cabida cuatro vesanas, equivalentes a OCHENTA Y
CINCO ÁREAS CATORCE CENTIÁREAS TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS
(8.514,30 m2), dentro de la cual existe un edificio compuesto de planta
baja y un piso, sin número, conocido por “Chalet del Congost”, de cabida
superficial seis metros de ancho por tres de fondo, o sea un total de
DIECIOCHO METROS CUADRADOS, única edificación que actualment existe,
ya que se construyó sobre la Antigua de bajos solamente; y linda (…).

•

Finca 5228: RÚSTICA: Porción de terreno cultivo, de forma triangular,
procedente de la pieza llamada “Camp i Bosc de Santa Tecla”, sita en el
termino de Campdorà, municipio de Celrà, hoy Girona, de cabida dos áreas
cuarenta y dos centiáreas y cuarenta y siete decímetros cuadrados (242,47
m2). Linda: (…).

Segons l’article 27 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística ens trobem davant d’una
declaració d’innecessarietat, concretament en el supòsit del punt 27.b, ja que la
superfície dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida, amb informe
favorable previ del departament competent en matèria d’agricultura, d’acord amb la
legislació sobre unitats mínimes de conreu. La unitat mínima de regadiu són 1,25
Ha.
Es va sol·licitar l’informe del departament competent en matèria d’agricultura,
d’acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu. S’ha rebut en data 8
d’abril de 2020 informe favorable a la segregació de les finques rústiques per part
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.

E. CONCLUSIONS
S’informa favorable sobre la segregació de les porcions descrites respecte a les
finques rústiques 1888, 1390, 2177, 215, 1473, 881, 1243, 5227 i 5228 a fi
d’adquirir-ne la propietat i poder executar el projecte.
Es tracta d’una obra d’interès general, en aquest cas s’ha de dur a terme tot i la
situació del COVID-19, degut a que es tracta d’executar un projecte subjecte a les
subvencions dels fons FEDER. Aquest projecte es desenvolupa en sòl no
urbanitzable i fora del nucli de població.
És el que s’informa pels efectes oportuns.
5.- Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual serveix de motivació a aquest
acord.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si
escau, les pròrrogues d'aquest.
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE
número 67).
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició addicional
tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Per tant, l'òrgan competent podrà acordar motivadament la continuació i inclús la incoació
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat a la protecció de l’interès
general ja que està implícit en el propi projecte d’obra ordinària consistent en l’execució de
les obres de connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona. I
a més, cal tenir present que aquesta actuació ha estat objecte de subvenció per part de la
Diputació de Girona i pels FEDER, motius tots ells que han estat justificats en l’informe de
la Secretària municipal.
2.- De conformitat amb el que disposa l’article 27.1.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, quan la
segregació no constitueix parcel·lació urbanística, es requereix informe favorable del
departament competent en matèria d’agricultura, quan la superfície d’algun dels lots
resultants sigui inferior a la mínima exigida, d’acord amb la legislació vigent.

3.- L’article 2.1 del Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu,
estableix que la divisió o segregació d’una finca rústica només serà vàlida quan no en
resulti cap parcel·la d’extensió inferior a la unitat mínima de conreu fixada per al municipi
on estigui situada la finca.
D’acord amb el que assenyala l’annex 1 de l’esmentat Decret, la unitat mínima de conreu
per al terme municipal de Celrà és de 4,5 hectàrees per a terrenys de secà i d’1,25
hectàrees per a terrenys de regadiu.
Tanmateix, segons estableix l’article 3.2 del Decret 169/1983, de 12 d’abril, es podran
permetre divisions o segregacions de finques per sota la unitat mínima de conreu quan la
porció que es vagi a segregar es vulgui destinar de manera efectiva i dins l’any següent a
qualsevol tipus d’edificació o construcció permanent, a fins industrials o altres de caràcter
no agrari, amb autorització prèvia d’acord amb la normativa urbanística.
4.- De conformitat amb l’article 18.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es poden dividir els terrenys tot i
que els lots resultants no assoleixen la unitat mínima exigida, sempre que aquest lot estigui
vinculat funcionalment a alguna actuació d’interès públic, d’acord amb l’article 47.4 de la
Llei d’urbanisme.
5.- 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
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció d’aquest acord
ACORD
Primer.- Aprovar la segregació de les finques registrals núm. 1888, 1390, 2177, 215,
1473, 881, 1243, 5227 i 5228 que s’indiquen tot seguit, amb la finalitat d’executar les
obres de connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona:
PORCIONS SEGREGADES
•

Finca A’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny del camp denominat
“Congost”, de cabuda tres-cents setanta-vuit metres setanta-quatre
centímetres quadrats (378,74 m2) i cent quaranta-cinc metres trenta-dos
centímetres quadrats (145,32 m2). Linda: (…) (finca registral 1888).

•

Finca B’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny de peça de terra cultiu secà
situada a Celrà i paratge anomenat “Congost”, de cabuda dos-cents
quaranta-un metres tres centímetres quadrats (241,03 m2) i cent seixantavuit metres cinquanta-nou centímetres quadrats (168,59 m2). Linda: (…)
(finca registral 1390).

•

Finca C’: RÚSTICA.- Peça de terra cultiu secà, en el terme de Celrà, i
paratge “Camp del Congost”, de cabuda nou-cents cinc metres setanta-nou
centímetres quadrats (905,79 m2). Linda: (…) (finca registral 2177).

•

Finca D’: RÚSTICA.- Peça de terra sita a Celrà, paratge Congost, coneguda
per porció sita al Nord del Ferrocarril, de cabuda quaranta-set metres
quaranta-set centímetres quadrats (47,47 m2). Linda: (…) (finca registral
215).

•

Finca E’: RÚSTICA.- Peça de terra sita a Celrà, coneguda amb el nom de
“CAÑAMERA DEL CONGOST”, de cabuda cent seixanta-cinc metres vint-inou centímetres quadrats (165,29 m2). Linda: (…) (finca registral 1473).

•

Finca F’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny de peça de terra, cultiu, erm
i arbreda, de cabuda sis-cents vuitanta-nou metres vuitanta-tres
centímetres quadrats (689,83 m2) i quatre mil cinc-cents nou metres
quadrats (4.509,00 m2). Linda: (…) (finca registral 881).

•

Finca G’: RÚSTICA.- Peça de terra situada en terme del poble de Celrà,
paratge anomenat “Areny Mes Amunt”, de cabuda cinc-cents setanat-cinc
metres noranta-tres centímetres quadrats (575,93 m2). Linda: (…) (finca
registral 1243).

•

Finca H’: RÚSTICA.- Peça de terra situada en terme del poble de Celrà, de
cabuda dos-cents trenta-cinc metres setanta centímetres quadrats (235,70
m2). Linda: (…) (finca registral 5227).

•

Finca I’: RÚSTICA.- Dues porcions de terreny, procedents de la peça
anomenada “Camp i Bosc de Santa Tecla” en terme de Celrà, de cabuda
dos-cents deu metres quaranta-cinc centímetres quadrats (210,45 m2) i
cinquanta-tres metres trenta-tres centímetres quadrats (53,33 m2). Linda:
(…) (finca registral 5228).

FINQUES MATRIU RESULTANTS
•

Finca 1888: RUSTICA.- Heredad denominada “Manso Guinart”, sita en el
termino de Celrà, compuesta del edifici y ocho piezas o suertes, formando
una sola labor, y que son a saber: (...) SEXTA.- Otro campo denominado
“Congost”, sobre la acequia Viñals”, de cabida una hectàrea trenta y cinco
áreas cuarenta y siete centiáreas novena y cuatro decímetros cuadrados
(13.547,94 m2). Linda: (...).

•

Finca 1390N: RUSTICA.- Pieza de tierra cultivo secano sita en termino de
Celrà y paraje llamado “Congost”, de cabida dos vesananas, equivalentes a
cincuenta y cuatro áreas, ochenta y cuatro centiáreas treinta y ocho
decímetres cuadrados (5.484,38 m2). Lindante: (…).

•

Finca 2177: RUSTICA.- Pieza de tierra cultivo secano, en el termino de
Celrà, y paraje “Camp del Congost”, de cabida siete vesanas, equivalentes
a una hectàrea cuarenta y cuatro áreas tres centiáreas ventiun decímetros
cuadrados (14.403,21 m2). Linda: (…).

•

Finca 215: RUSTICA. Finca sita en Celrà, paraje Congost, conocida por
porción sita al Norte del Ferrocarril. Superfície: seis áreas, setenta y dos
centiáreas cincuenta y tres decímetros cuadrados (672,53 m2). Linderos:
(…).

•

Finca 1473: RUSTICA.- Pieza de tierra de cabida una vessana, equivalente
a veinte àreas ventiuna centiárea setenta y un decímetres cuadrados
(2.021,71 m2), radicada en el termino del pueblo de CELRA y conocida con
el nombre de “CAÑAMERA DEL CONGOST”; Lindante: (…).

•

Finca 881: RUSTICA: Pieza de tierra, cultivo, yermo y almeda, atravesada
por una acequia, pròpia de la misma herència, de cabida treinta y una áreas
setenta y seis centiáreas diecisiete decímetres cuadrados (3.176,17 m2),
lindante, (…).

•

Finca 1243: RUSTICA. Pieza de tierra parte arboleda y parte arenal,
situada en termino del pueblo de Celrà, paarje llamado “Areny Mes Amunt”,
de cabida: una vessana y media, equivalentes a ventisiete áreas, cinco
centiáreas siete decímetres cuadrados (2.705,07 m2). Linda: (…).

•

Finca 5227: RUSTICA. Pieza de tierra sita en Campdurà, distrito de Celrà,
hoy Girona, contigua a la casa Junqués, plantada de frutales, árboles,
parrales y cultivo, de cabida cuatro vesanas, equivalentes a OCHENTA Y
CINCO ÁREAS CATORCE CENTIÁREAS TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS
(8.514,30 m2), dentro de la cual existe un edificio compuesto de planta
baja y un piso, sin número, conocido por “Chalet del Congost”, de cabida
superficial seis metros de ancho por tres de fondo, o sea un total de
DIECIOCHO METROS CUADRADOS, única edificación que actualment existe,
ya que se construyó sobre la Antigua de bajos solamente; y linda (…).

•

Finca 5228: RÚSTICA: Porción de terreno cultivo, de forma triangular,
procedente de la pieza llamada “Camp i Bosc de Santa Tecla”, sita en el
termino de Campdorà, municipio de Celrà, hoy Girona, de cabida dos áreas
cuarenta y dos centiáreas y cuarenta y siete decímetros cuadrados (242,47
m2). Linda: Norte, (…).

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

4.- Aprovació de l’adaptació del projecte de dues instal·lacions fotovoltaiques
per autoconsum instantani a les piscines i al conjunt d’edificis del conjunt de la
Fàbrica Pagans (expedient X435/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.- En sessió plenària, de data 19 de setembre de 2018, es va aprovar definitivament el
projecte d’obra ordinària titulat Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum
instantani a les piscines i al conjunt d’edificis de la Fàbrica Pagans de Celrà, amb un
pressupost total d’execució per contracte de 37.149,69 € IVA exclòs (44.951,12 € IVA
inclòs).
Aquest projecte és de l’any 2018 i la tecnologia ha canviat molt durant aquests dos últims
anys, motiu pel qual l’empresa Engico2en SLP ha adaptat aquest projecte a la nova
tecnologia i normativa. Amb aquesta adaptació estem davant un canvi no substancial del
projecte i té el mateix pressupost total d’execució per contracte.
Amb aquesta adaptació, la coberta de l’edifici Fàbrica Pagans disposarà d’un total de 10 kw
nominals (abans la mateixa potència) i l’edifici coberta piscines disposarà d’ un total de 10
kw nominals (abans una potència de 9 kw).
2.- Ha emès informe l’enginyer municipal indicant de forma expressa que aquesta
adaptació del projecte constitueix un canvi no substancial del projecte aprovat
definitivament, essent una adaptació a la nova tecnologia i normativa i conservant el
mateix pressupost i que aquestes actuacions suposaran un estalvi econòmic en el consum
energètic i un estalvi ambiental pel que fa a l’emissió de CO2.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si
escau, les pròrrogues d'aquest.
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE
número 67).

El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició addicional
tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Per tant, l'òrgan competent podrà acordar motivadament la continuació i inclús la incoació
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat a la protecció de l’interès
general ja que està implícit en el propi projecte d’obra ordinària consistent en la instal·lació
de fotovoltaiques per autoconsum instatani a les piscines i al conjunt d’edificis de la fàbrica
pagans de Celrà, el que suposarà una estalvi econòmic en el consum energètic i un estalvi
ambiental pel que fa a l’emissió de CO2. I a més, cal tenir present que aquesta actuació ha
estat objecte de subvenció per part de la Diputació de Girona i pel FEDER, i interessa durles a terme el més aviat possible per a poder justificar-les dins dels termini concedit.
2.- Articles 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals disposa que només es podran introduir modificacions en
el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats o de causes tècniques
imprevistes en el moment d’elaborar-lo, sempre que no comportin alteració substancial del
seu objecte o de les seves característiques bàsiques.
3.- 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
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Aprovar la modificació del projecte d’obra ordinària municipal titulat Dues
instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a les piscines i al conjunt d’edificis
de la fàbrica Pagans de Celrà, amb un pressupost total d’execució per contracte de
37.149,69 € IVA exclòs (44.951,12 € IVA inclòs).

5.- Aprovació de la pròrroga de la concessió administrativa per a la utilització de
la nau número 2 per a la generació d’activitat econòmica (exp. X147/2018).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de juny de 2018, es va adjudicar la nau
industrial número 2, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a
favor de Disseny, mecanitzats i muntatges Girona, S.L, amb una durada de dos anys a
comptar des de la data de formalització ( 8 de juny de 2018).

2. Prèvia sol·licitud de pròrroga de la concessió per part de l’empresa Disseny, mecanitzats
i muntatges Girona, S.L., registre d’entrada municipal E2020002279 de data 5 de maig de
2020, la tècnica de promoció econòmica ha emès informe favorable a aquesta pròrroga.
3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any aquesta concessió de domini públic,
concretament des del dia 8 de juny de 2020 fins al dia 7 de juny de 2021, inclòs.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “El
termini de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 8 de juny de 2018. A la
durada inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de forma expressa,
les pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any, fins a un màxim de 4 anys,
pròrrogues incloses, d’acord amb la clàusula V del plec.”.
2. De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
3. 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
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 2 de propietat municipal, per a la
generació d'activitat econòmica a favor de Disseny, mecanitzats i muntatges Girona, S.L.,
des del dia 8 de juny de 2020 fins al dia 7 de juny de 2021, inclòs.
Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, el concessionari ha de
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al tercer any, per import de
350 euros/mes.
Tercer. Notificar aquest acord a Disseny, mecanitzats i muntatges Girona, S.L., així com a
la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.

6.- Retribucions complementàries (exp. X16/2020)
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 4,00 hores
durant el mes d’abril de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de
103,80 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient.
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 9,00 hores
durant el mes d’abril de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de
225,99 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient.
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 4,25 hores
durant el mes d’abril de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de
106,72 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient.

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
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció
del següent
ACORD
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
103,80 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar
en la nòmina del mes de maig de 2020.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
225,99 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar
en la nòmina del mes de maig de 2020.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
106,72 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar
en la nòmina del mes de maig de 2020.
Quart. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del
pressupost 2020 de la Corporació.
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.

7.- Altres assumptes de caràcter urgent.
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de
l’ordre del dia i que correspon a l’aprovació de la despesa d’un contracte per a l’adquisició
de mascaretes pretallades (exp. X432/20).
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
1.-En data 12 de maig de 2020, l’empresa TECHNOTEX QUALITY FABRICS, SL, amb CIF
(…), presenta la factura número FV20-00333 de 24 de març de 2020 per l’adquisició de
3.000 unitats de mascaretes pre-tallades i per import 3.720,00€, IVA exclòs, (4.501,20€,
IVA inclòs
2.- En data 13 de maig de 2020, l’alcalde valida la factura abans esmentada
3.- En data 19 de maig de 2020, ha emès informe l’interventor de fons de l’Ajuntament, i
que es transcriu a continuació:
INFORME D’INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS
Expedient : x432/2020
Assumpte : Fiscalització de l’expedient de presa de raó de l’adquisició de
mascaretes
ANTECEDENTS
Consta en el registre d’entrada de factures en data 12 de maig de 2020, la factura
número FV20-00333 de 24 de març de 2020, presentada per l’empresa
TECHNOTEX QUALITY FABRICS, SL, amb CIF (…), per l’adquisició de 3.000 unitats

de mascaretes pre-tallades i per import 3.720,00€, IVA exclòs, (4.501,20€, IVA
inclòs).
INFORMA
Primer. Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que s'hagués
incoat al seu moment expedient de contractació pel subministrament que s'indica i
que s'acredita ha estat subministrat i que és objecte del present Informe, amb les
formalitats que per el mateix preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Segon. Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que s'hagués
efectuat, al moment procedimental oportú, acte interventor de fiscalització formal
de la despesa sobre document comptable “AD” conforme al que preveu l’article 26
les Bases d'execució del Pressupost de l’exercici 2020 aprovades pel Ple.
Tercer. En la fiscalització de l’expedient s’ha comprovat que:
L’existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21.9200.22199 Despeses funcionament dependències municipals, i que el proposat
és l’adequat i suficient a la naturalesa de l’obligació que es proposa contraure, s’ha
efectuat retenció de crèdit, número operació 220200005050 i de referència
22020001768
Que l’òrgan per a l’adjudicació dels contractes de subministrament és la Junta de
Govern Local
De l’expedient no se’n desprèn que els serveis s’hagin executat aplicant el que
disponen les Bases d’execució del pressupost. No hi ha sol·licitud o proposta de
contractació menor per part dels serveis tècnics municipals, on consti la reserva de
crèdit prèvia.(article 25.1 de les Bases) No consta que s’hagin sol·licitat més d’un
pressupost o que s’hagi sol·licitat pressupost.
L’esmentada factura no supera individualment l’import que s'estableix per a contractes menors, tant en la normativa general sobre contractació administrativa recollida a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, com a
les Bases d'Execució del Pressupost del 2020, circumstància per la qual i al seu
moment procedimental el contracte de subministrament s’hauria d'haverse qualificat de menor i haver seguit els tràmits previstos en la Llei de
Contractes del sector públic i a les Bases d'Execució del pressupost de
l’exercici 2020, així com el previst, en matèria de fiscalització i
comptabilitat, pel RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i l’article 25 de les Bases
d’Execució.
Quart. El present informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la
liquidació del pressupost del present exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació
del 191.3 del TRLRHL i s'incorporarà, addicionalment, a l'expedient que sobre el
Compte General ha de formar i redactar aquesta Intervenció en aplicació de l'article
212.2 del TRLRHL.
Cinquè. Que s’hauria de procedir, al reconeixement de l’obligació per l'Òrgan
administratiu corresponent havent-hi crèdit adequat i suficient en el pressupost
corrent. No obstant això, la manca d’aprovació d’un subministrament, realment
adquirit provocaria un enriquiment injustificat de l’Ajuntament de Celrà, en
detriment en l’empresa de referència. La qual cosa cal retribuir la contraprestació
rebuda.
D’altra banda, segons l’informe fiscalitzador, existeix consignació pressupostària.

Es comprova l’existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l’exercici corrent,
d’acord amb els documents comptables que s’adjunten a l’expedient.
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
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per
import de 3.720,00€, IVA exclòs, (4.501,20€, IVA inclòs) a favor de l’empresa TECHNOTEX
QUALITY FABRICS, SL, amb CIF (…), per l’adquisició de 3.000 unitats de mascaretes pretallades.
Segon. Prendre raó de l’informe de l’interventor municipal de fons, amb objeccions, en
relació a la fiscalització de la factura número FV20-00333 de 24 de març de 2020 i d’import
4.501,20€IVA inclòs.
Tercer. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 21.9200.22199 Despeses
funcionament dependències municipals del Pressupost General pel 2020.
Quart. Procedir als corresponents registres comptables i prosseguir la tramitació del
procediment de despesa.
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 346 de la LCSP.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Celrà.

8- Comunicacions i informacions.
No s’escau.
9.- Precs i preguntes
No s’escau.
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les
17:45 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

