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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 18 d'octubre de 2021, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
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Aprovació del projecte d'arranjament del camí de Can Sunyer
ANTECEDENTS DE FET
Vist que és intenció d’aquest govern corregir els efectes de l’erosió als marges del torrent dels
Tremolencs, que afecten l’estabilitat del camí de Can Sunyer, entre el pont sobre el mateix
torrent i la zona de Font Canaleta, i els danys al pont del camí, que va quedar malmès pels
aiguats d’octubre i desembre de 2018.
Vist el projecte d’arranjament del camí de Can Sunyer, redactat pel Sr. Josep Aleix Comas
Herrera, de l’empresa Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, durant el mes de juliol de
2019, amb un pressupost d’execució de 31.650,84 € (IVA inclòs).
Vist que el projecte consta d’una memòria descriptiva, plec de condicions tècniques, estudi
bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, documentació gràfica, i plànols.
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient de data 10 de juny de 2020.
Vist l’informe de secretaria de data 19 d’octubre de 2020.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20 de setembre de 2019.
Vist l’informe emès al respecte pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
data 15 de setembre de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant Decret
ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta el
següent
ACORD:
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Primer. Aprovar el projecte d'arranjament del camí de Can Sunyer, redactat pel Sr. Josep Aleix
Comas Herrera, de l’empresa Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, amb un pressupost
d’execució per contracte de 31.650,84 €, IVA inclòs. (Document 78942/2019).
Segon. Publicar el present acord i el projecte a la seu electrònica del web municipal i al Tauler
d’Anuncis municipal.
Tercer. Traslladar el present acord a l’àrea de Medi Ambient.

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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Alcaldessa
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