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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 11 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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IDENTIFICACIÓ
Aprovació del projecte per a l'eradicació de vegetació invasora i millora ambiental del marge
esquerre del riu Congost entre el pont del carrer Moranta i la resclosa de Can Noguera
ANTECEDENTS DE FET
Vist que és intenció d’aquest govern actuar sobre la vegetació de la llera i les ribes per millorar
la circulació de l’aigua i minimitzar el risc d’obturacions ocasionades per l’arrossegament de
restes vegetals i donar continuïtat a les inversions i a la planificació dels darrers anys per
l’ajuntament de la Garriga.
Vist el projecte d’eradicació de vegetació invasora i millora ambiental del marge esquerre del
riu Congost, entre el pont del carrer Moranta i la resclosa de Can Noguera, redactat durant el
mes d’octubre de 2020 per Aprèn Serveis Ambientals, SL, amb un cost d’execució de 48.396,79 €
(IVA inclòs).
Vist que el projecte consta d’una memòria descriptiva, pressupost, documentació tècnica i
plànols.
Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient de data 28 de setembre de 2021.
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.
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
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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:
Primer. Aprovar el projecte d’eradicació de vegetació invasora i millora ambiental del marge
esquerre del riu Congost, entre el pont del carrer Moranta i la resclosa de Can Noguera, redactat
per Aprèn Serveis Ambientals, SL, amb un cost d’execució de 48.396,79€ (21% d’IVA inclòs),
(document AUPAC 111794/2021).
Segon. Publicar el present acord i el projecte a la seu electrònica del web municipal i al Tauler
d’Anuncis municipal.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Tercer. Notificar el present acord a Aprèn Serveis Ambientals, SL.
Quart. Donar trasllat del 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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