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ESTAT

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- IMANOL MARTIN GARCÍA, Regidor-Imanol, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 14/06/2021
23:23

APROVAT
16/06/2021 12:30

2.- PERE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alcalde, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 16/06/2021 12:30
3.- ROSA MARCH ESCUÉ, Secretària, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 16/06/2021 07:24

APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE RETIRADA DE CANYA COMPLEMENTARIS AL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES 202 AL RIU CONGOST

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 557096 FNF03-CF5O1-AXLQ6 158F5B937C20103FBC4E36A767D4C2EAC48D18ED) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

En 27 de maig de 2021 i núm. de registre d'entrada 4459, l'Agència Catalana de
l'Aigua ens va comunicar que havia concedit a l'Ajuntament de Montmeló una subvenció
de 79.939,3 € per a l'execució de les actuacions de manteniment i conservació de la
llera del riu Congost (retirada de canya) com a treballs complementaris realitzats al
2020.
L'abast i de la memòria valorada és descriure l'abast de l'actuació i detallar el
pressupost a tal efecte. La memòria va ser la utilitzada per tal de sol·licitar la
subvenció a l'ACA.
És necessari disposar de la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local
per tal de posteriorment procedir a la licitació de les tasques a executar. L'inici
de l'obra ha de ser dins de l'any 2021 per tal de gaudir de la subvenció.
Vist l'informe del tècnic.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 413, de data 19 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta del regidor de l'àrea desenvolupament urbà,
sostenibilitat i habitatge, la Junta de Govern Local adopta els següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar la memòria valorada dels treballs de retirada de canya
complementaris al manteniment i conservació de lleres realitzat el 2020 al Riu
Congost.
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb el document aprovat a la pàgina web
d'aquest ajuntament.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Biodiversitat
Signat: IMANOL MARTÍN GARCÍA
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)

APROVAT PER
JUNTA DE GOVERN LOCAL
15 de juny de 2021
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)

