CERTIFICAT
Unitat:
Secretaria
Ref. Exp.:
5/2019/GAL
Descripció: Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, any 2019
Finalitat
justificació subvenció
HUGO BARROS MORENO, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
CERTIFICO:
Que consta l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient del dia 28 d’agost de 2019, que
literalment diu:
“Amb l’objecte de justificar els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i
nuclis de població de la convocatòria ARP/505/2019, atorgats a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès per resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del
17 de juny de 2019, es redacta el present informe d’obra acabada.
Les actuacions s’han executat mitjançant contracte menor per valor de 16.696,73 € adjudicat
a l’empresa Futur Ecològic S.L. per decret d’alcaldessa número 20192404 de 22 de juliol de
2019 i han consistit en la tallada i l’estassada de vegetació de les franges de protecció dels
nuclis urbans del municipi d’acord amb els criteris de la convocatòria dels ajuts atorgats. El
contracte també incloïa l’estassada de les parcel·les verdes de titularitat municipal del
Castellet, actuació que també s’ha executat.
Mitjançant les visites de seguiment del contracte, i d’acord amb la inspecció final efectuada
el dia 27 d’agost de 2019, el tècnic sotasignat ha verificat que les actuacions contractades
s’han executat i acabat correctament.
Els amidaments de les actuacions executades són els següents:

Nom actuació
Franja de protecció de les Fonts
Franja de protecció de Sant
Quirze Parc i Vallsuau
Franja de protecció de can
Llobateres
Franja de protecció de Castelltort
Parcel·les municipals el Castellet
TOTAL

Superfície
subvencionada
tallada i estassada
(ha)
0

Superfície
subvencionada
estassada
(ha)
1,13

Superfície
addicional
Ajuntament
(ha)
0,91

0

2,60

0,07

2,67

0,71

0,92

0,11

1,74

0

0

9,26

9,26

0

0

3,36

3,36

0,71

4,65

13,71

19,07

Superfície
total
(ha)
2,04

CONCLUSIONS
Es dona conformitat a les actuacions de tractament de la vegetació de les franges de
protecció dels nuclis urbans de Sant Quirze del Vallès i, per tant, a la seva recepció.”
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I perquè així consti, lliuro aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Elisabeth
Oliveras i Jorba.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.
Vist i plau,

El secretari accidental
CPISR-1 C Hugo Barrós Moreno
Tècnica d'Administració General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/08/2019 a les 12:49:51

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/08/2019 a les 13:22:45

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13064237300646256766.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

2/2

