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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 20 de juliol de 2020, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
Via pública
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació inicial del projecte d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici polivalent de Can Luna
ANTECEDENTS DE FET
Vist que aquest ajuntament va encarregar a l’empresa Moot Arquitectura, SLP la redacció del
projecte “Instal·lació d’un ascensor a l’edifici polivalent Can Luna”.
Vist que és intenció d’aquest equip de govern instal·lar un ascensor accessible a l’edifici
polivalent de Can Luna, per tal de comunicar la planta baixa amb la planta soterrani i la
primera, per substituir l’actual plataforma elevadora, que està en desús des de l’any 2016, ja
que no compleix la normativa per estar en servei i no reuneix les corresponents garanties de
seguretat.
Vist el projecte d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici polivalent de Can Luna, redactat per
l’arquitecte Oscar Huertas Monte, de l’empresa Moot Arquitectura, SLP, durant el mes de
desembre de 2018.
Vist que el projecte consta d’una memòria descriptiva, plec de condicions tècniques, estudi
bàsic de seguretat i salut, pressupost, documentació gràfica, i plànols.
Vist que el pressupost del projecte d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici polivalent de Can
Luna,, té un pressupost de 57.965,76 € (21% IVA inclòs).
Vist l’informe de secretaria de data 1 d’abril de 2019.
Vistos els informes emesos per l’enginyera tècnica municipal de data 2 de març de 2020 i 23 de
juny de 2020.
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FONAMENTS JURÍDICS
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals, requereix la seva
aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i
l’aprovació definitiva, segons l’article 37 del ROAS i la publicació en el BOP i el DOGC de
l’acord definitiu.
Atès el que disposa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, en relació a la competència i
publicació dels projectes.
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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:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici polivalent de
Can Luna” redactat per redactat per l’arquitecte Oscar Huertas Monte, de l’empresa Moot
Arquitectura, SLP, amb un pressupost d’execució de 57.965,76 € (21% IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de trenta dies
hàbils mitjançant publicació en el BOP, web municipal i exposició al Tauler d’Anuncis, als
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer. Disposar que l'òrgan competent adoptarà, un cop transcorregut el termini
d'exposició i informació pública, i a la vista de les al·legacions i reclamacions presentades,
la resolució d'aprovació definitiva del projecte d'obres de referència. Un cop aprovat
definitivament, es procedirà a la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis municipal.
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S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

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

F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
21-07-2020 18:26:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
21-07-2020 19:27:00
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