MERITXELL VARGAS SARDÀ, secretària de l´Ajuntament de Celrà, comarca del Gironès
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2022, va prendre
ANTECEDENTS DE FET
Polígon Industrial de Celrà, a la parcel·la b Les naus industrials construïdes són un edifici de planta baixa amb bany i altell sense
compartimentar per despatx. Tenen una superfície útil de 245 m 2 cadascuna. Aquestes
naus es van construir amb la finalitat de fomentar la creació de noves empreses, facilitant i
potenciant la localització industrial i comercial al municipi, ajudar a la consolidació de les
empreses emergents i generar nous llocs de treball al municipi.
Actualment està disponible la nau 2, per la qual cosa correspon obrir el procediment per a
vacants durant el procediment de licitació.
vatiu per a
emprenedores per ocupar aquesta nau.

FONAMENTS DE DRET
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, la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de contractes del sector
públic.
Sobre la base d aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l
adopció del següent
ACO RD
Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a
de la nau número 2, de
propietat municipal,
que puguin quedar vacants durant el procediment de licitació.
Segon.- Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini
del contractant de la seu electrònica de la Corporació. Les sol·licituds hauran de presentarse mitjançant sobre digital en la plataforma del perfil del contractant abans de les 15.00h
del darrer dia de presentació de sol·licituds.
Tercer.- La Mesa de contractació, que obrirà i avaluarà la documentació presentada per les

Presidència:
Vocalies:

Sr. David Planas Lladó, Alcalde de la Corporació, o persona en qui
delegui.
Sr. Josep Bartis Fàbrega,
delegui.
Sra. Meritxell Vargas Sardà, Secretària de la Corporació.
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació.
Sra. Esther Albert Riera, tècnica de promoció econòmica (titular
(Suplent: Sr. Narcís-Jordi Torra Díaz-Santos, tècnic de promoció
econòmica.

Secretària:

I, per què consti, signo la present per ordre i amb el vistiplau de l

calde-president.

Vist i plau
DAVID PLANAS LLADÓ

