
 
 

 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Atès que és preceptiva l’aprovació dels projectes d’obra local ordinària per a poder 
accedir a la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies 
ciclistes susceptibles de finançament procedent del fons europeu de desenvolupament 
regional (FEDER). (Resolució tes/1849/2018, de 24 de juliol). 
 
Atès el termini que ha fixat el Consorci de Vies Verdes per presentar els diferents 
projectes, prèvia la seva aprovació definitiva, per enviar-lo a la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que l’òrgan competent 
emeti un informe relatiu al compliment dels criteris dels manuals establert en la base 
2.2. de les bases reguladores de la subvenció.  
 
Es justifica la necessitat d’aquesta convocatòria extraordinària tal com exigeix l’article 
80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals. 
 
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC: 
 
Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària i Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 10 de 
febrer de 2020 a les 19:00 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que 
s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, 
comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 10/02/2020 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DEL TRAM 1 DE 
CASSÀ DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DELS TRAMS 
2,3,4 i 5 DE CASSÀ DE LA SELVA DE LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-
VERNEDA 

 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació 
i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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