
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 2 
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 1 de febrer de 2022
Horari: de 17.10 hores a 17.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 17.10  hores del dia 1 de febrer de 2022, 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 de l’alcalde-president  i  assistits  per mi,  la secretària
general.

ASSISTENTS

Sr. David Planas Lladó, alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde
Sr.  Daniel  Jimenez  Elvira,  tercer  tinent  d'alcalde,  que  assisteix  telemàticament  mitjançant  la
plataforma virtual ZOOM.
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde

La Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d’alcalde, excusa la seva assistència.

Secretària

Sra. Meritxell Vargas Sardà

També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí, el Sr. Albert Lopez Guàrdia (mitjançant
la  plataforma virtual  ZOOM) 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 ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 18 DE GENER DE 2022.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 12 de gener de
2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per unanimitat.

2.  PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ I ORIENTACIÓ JUVENIL
(expedient x2018001124).

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 19 de febrer de 2019, es va adjudicar  el
contracte del servei de dinamització i orientació juvenil, consistent en l’acompanyament
socioeducatiu per a adolescents en situació de risc en el marc de les tardes joves del Local
Jove, a favor de l’empresa Puntuajocs, S.L. 



 

o El contracte es va formalitzar el dia 28 de febrer de 2019. 
o L’import anual del preu del contracte és de 9.166,66 euros, IVA exclòs (11.091,66

euros, IVA inclòs).
o La durada del contracte es va fixar per a 3 anys des del dia 1 de març de 2019. El

contracte preveu la possibilitat de pròrroga sense que la durada total, pròrrogues
incloses pugui superar els cinc anys. 

2.  Puntuajocs,  S.L.  ha sol·licitat  en data 25 de novembre de 2021 mitjançant registre
d’entrada E2021008107, la pròrroga del contracte per un any. 

3. La tècnica de joventut ha emès en data 29 de novembre de 2011, informe favorable a la
pròrroga del contracte per un any.

4. La secretària de la corporació ha emès informe preceptiu en data 13 de desembre de
2021 favorable a la pròrroga. 

5. Consta a l’expedient autorització i disposició de la despesa corresponent a la pròrroga
per part d’intervenció. 

FONAMENTS DE DRET
La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte serà
de 3 anys concretament des del dia 1 de març de 2019. El contracte serà prorrogable de
forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui
excedir de cinc anys. La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi
comunicat  amb  una  antelació  mínima  de  2  mesos  a  la  finalització  de  la  durada  del
contracte.”

Pronunciant-se  en  el  mateix  sentit  la  clàusula  5  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars que regeix el contracte administratiu.

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
323/2021, de data 30 de març, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona de 14 d’abril de 2021.

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

ACORD

Primer. Prorrogar per un any el contracte del servei de dinamització i orientació juvenil a
favor de Puntuajocs, S.L., concretament des del dia 1 de març de 2022 al dia 28 de febrer
de 2023, ambdós inclosos, de conformitat amb el contracte formalitzat.

Segon. Notificar aquest acord a Puntuajocs, S.L.

Tercer. Donar  compte  del  present  acord  a  la  Comptabilitat  i  a  la  Tresoreria  de  la
corporació.

3.  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE  REFORÇ  DEL  BUIDATGE  DE
PAPERERES DE LA VIA PÚBLICA (1 DE GENER AL 31 DE JULIOL DE 2022)  (expedient
x2022000106).

ANTECEDENTS DE FET

1.  Consta  a  l’expedient  informe  proposta  de  tramitació  de  19  de  gener  de  2022  de
contracte menor de serveis per de reforç de 2 hores diàries els dies laborables per dedicar-
les al buidatge de papereres del municipi durant el període comprès del 1 de gener de 2022
al 31 de juliol de 2022, en el que es justifica que el creixement de la població els darrers



 

anys ha fet que el volum de papereres hagi augmentat i que en aquests moments no sigui
possible  controlar  el  buidatge  i  manteniment  de  les  mateixes  amb  personal  propi  de
l’Ajuntament, pel que és necessari contractar un reforç puntual de 2 hores diàries els dies
laborables dedicades a aquesta tasca.

2.   Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases
d’execució del pressupost.

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa  TÈCNIQUES  I  RECUPERACIONS  DEL  GIRONÈS,  SL  (TIRGI),  i  motivant  la
necessitat  del  contracte,  justificant  que  no  s’altera  l’objecte  del  contracte  per  evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars
establerts en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1.  De  conformitat  amb  l’article  17/16/13  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
contractes del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.

2. El  contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L’article  118.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  de  contractes  de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient  exigeix  l’informe de l’òrgan  de contractació  que motivi  la  necessitat  del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.

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
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.

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

ACORD

Primer. Adjudicar a favor de l’empresa TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL
(TIRGI), amb NIF B-17592122, el contracte menor de serveis de reforç de 2 hores diàries
els dies laborables dedicades al  buidatge de papereres del municipi.,  per un import  de
3.915,00 Euros, Iva exclòs  (4.306,50, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada:

 145 dies laborables x 2h/dia = 290 hores
 290h x 13,5 €/h = 3.915,00 € + 10% IVA = 4.306,50 €

Durada del contracte: Del 1 de gener de 2022 al 31 de juliol de 2022



 

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
80.1630.22700  “Neteja viària”, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Sisè. El  contracte es realitzarà sota la supervisió del Cap de Manteniment dels Serveis
Municipals, que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

Setè. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  que  han  presentat  oferta  i  comunicar  a
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

4. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

En compliment  del que estableix l’article  99 del ROM, es proposa que s’incloguin per raó
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local dos assumptes no compresos dins de
l’ordre del dia i que corresponen a: 

4.1. Adjudicació del contracte menor de servei per a la impressió del número 63 de la revista 
“La Llera del Ter” (expedient x2022000118).

4.2.  Contracte menor de serveis per a la redacció del projecte d’urbanització d’adequació de la
Plaça del Mercat – Fase 1 (expedient X2022000131).

4.3. Aprovació inicial del projecte d'obres de canalització del torrent carrer  Isidre Rosell (expedient
x2022000162).

L’alcalde sotmet la urgència dels assumptes a votació, que s’aprova per unanimitat.

4.1.  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  PER  A  LA  IMPRESSIÓ  DEL
NÚMERO 63 DE LA REVISTA "LA LLERA DEL TER" (expedient x2022000118).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a la
impressió del número 63 de la revista La Llera del Ter.

2.  Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases
d’execució del pressupost.

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Impremta Pagès S.L,  i  motivant la necessitat del contracte, justificant que no
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació ni



 

amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.

2. El  contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L’article  118.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  de  contractes  de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient  exigeix  l’informe de l’òrgan  de contractació  que motivi  la  necessitat  del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.

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
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.

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

ACORD

Primer. Adjudicar  a  favor  de  l’empresa Impremta Pagès S.L,  amb NIF  B17207945,  el
contracte menor de serveis per a la impressió del número 63 de la revistes La Llera del Ter,
per un import de 4.130 euros, IVA exclòs (4.295,20 euros, IVA inclòs), de conformitat amb
l’oferta presentada.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
65.9200.22602 “Revista  Llera  del  Ter”,  del  pressupost  vigent  de  la  corporació,  i  de
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Sisè. El  contracte  es  realitzarà  sota  la  supervisió  de  Josep  Mir  (tècnic  de  l’àrea  de
comunicació i noves tecnologies), que exercirà les facultats del responsable del contracte.



 

Setè. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  que  han  presentat  oferta  i  comunicar  a
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució.

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

4.2.  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PER  A  LA  REDACCIÓ  DEL  PROJECTE
D’URBANITZACIÓ  D’ADEQUACIÓ  DE  LA  PLAÇA  DEL  MERCAT  –  FASE  1  (expedient
X2022000131).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a la
redacció del projecte d’urbanització d’adequació de la Plaça del mercat de Celrà _Fase 1.

2. Es va convidar al Sr. …. per a què presentés la seva oferta per a la realització del servei,
el qual ha presentat oferta per import de 5.975,74 euros, IVA exclòs (7.230,65 euros, IVA
inclòs), quedant justificat a l’expedient la manca de petició d’altres ofertes.

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’arquitecte Sr. …, i motivant la necessitat del contracte, justificant que no s’altera l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació ni amb el fi d’evitar
l’aplicació dels llindars establerts en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1.De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.

2. El  contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L’article  118.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  de  contractes  de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient  exigeix  l’informe de l’òrgan  de contractació  que motivi  la  necessitat  del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.

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
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.

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

ACORD



 

Primer. Adjudicar a favor del Sr. …, amb NIF ***2581**, el contracte menor de serveis
per a la redacció del projecte d’urbanització d’adequació de la Plaça del Mercat – Fase 1,
per un import de 5.975,74 euros, IVA exclòs (7.230,65 euros, IVA inclòs), de conformitat
amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: 1 de maig de 2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
21.1500.64000 “projectes tècnics”, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Sisè.- El  contracte  es  realitzarà  sota  la  supervisió  de  la  Sra.  Joana Argerich  Herreras
(arquitecta municipal), que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

Setè. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  que  han  presentat  oferta  i  comunicar  a
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

4.3.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  D'OBRES  DE  CANALITZACIÓ  DEL  TORRENT
CARRER  ISIDRE ROSELL. (expedient x2022000162).

ANTECEDENTS DE FET

L’enginyer,  Sr.  Jordi  Güell  i  Camps,  ha  redactat  un  projecte  d’obra  ordinària  titulat
Canalització del Torrent Isidre Rossell i Gimbernat de Celrà_ Fase 2, amb un pressupost
d’execució per contracte de 70.247,13 Euros IVA exclòs (84.999,03 Euros IVA inclòs).

El projecte planteja el soterrament d’una part del torrent per a millorar el drenatge de la
zona, concretament perllongarà la canalització existent en 33 m.

Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe de
la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.

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  tramitació  dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva.

L' aprovació inicial del projecte correspon a l’alcalde quan sigui competent per a la seva
contractació i estiguin previstos en el pressupost, segons determina l’article 21.1.o de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, competència que consta
delegada a la Junta de Govern Local per decret de l’alcaldia 323/2021, de 30 de març,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 14 d’abril de 2021.



 

Vist que l’actuació objecte del projecte que es sotmet a aprovació esta incorporada en
l’aplicació pressupostària 21.1532.61923 del vigent pressupost municipal 2022, amb una
dotació inicial de 85.000’- euros.

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

ACORD

 Primer. Aprovar  inicialment el  projecte d’obra ordinària titulat  Canalització del  Torrent
Isidre Rossell i Gimbernat de Celrà_ Fase 2,  redactat pel Sr. Jordi Güell i Camps, enginyer,
amb un pressupost d’execució per contracte de 70.247,13 Euros IVA exclòs (84.999,03
Euros IVA inclòs).

Segon. Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública  mitjançant  un  anunci  al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’edictes i a l’e-tauler de la seu electrònica de la corporació per un termini de 30 dies hàbils
per  consultar-lo  i  formular  les  al·legacions  pertinents.  I  sol·licitar  informe  a  l’Agència
Catalana de l’Aigua.

Tercer. Establir que en el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es formulessin
al·legacions,  l’aprovació inicial  s’elevarà a aprovació definitiva,  sense necessitat  de nou
acord,  prèvia  certificació  de  la  secretaria  municipal  que  deixi  constància  de  dita
circumstància i de la data d’aprovació definitiva del projecte Canalització del Torrent Isidre
Rossell i Gimbernat de Celrà_ Fase 2, alhora es procedirà a la publicació de l’aprovació
definitiva amb la instrucció de recursos que correspongui.

Quart. En aplicació del principi de transparència, i d’acord amb  els articles 8 i següents de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
publicar aquest acord en la seu electrònica municipal.

5. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

No n’hi ha.

CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió a les 17.10 hores de
tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe.
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