
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE FEBRER DE 

2020 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2020000003  
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 
Data: 10 de febrer de 2020 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:17 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Núria Moral Ferrés, secretària 
 
Absents: 
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
 
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 
 
Desenvolupament de la sessió 
 



 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 
10/02/2020 
 
L’alcalde justifica la urgència del Ple extraordinari i es passa a votació. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
Tot seguit l’alcalde Robert Mundet (JxCat) explica les dues propostes conjuntament. 
Intervenen els regidors Martí Vallès (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DEL TRAM 
1 DE CASSÀ DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-
VERNEDA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la petició del Consorci de Vies Verdes perquè es presenti el projecte aprovat 
abans del dia 15 de febrer de 2020, per tal d’enviar-lo a la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal de que s’emeti el 
corresponent informe. 
 
Atès l’informe tècnic i jurídic de l’arquitecte municipal i del cap de serveis jurídics de data 
7 de febrer de 2020 que disposa: 
 
“Vist  el PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DEL TRAM 1 DE CASSÀ DE LA 
SELVA DE  LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA redactat per 



 
 
l’enginyer de camins José Antonio Malo Gaona d’Assessoria d’Infraestructures i 
Mobilitat (AIM) de data desembre de 2019. 
 
Vist el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l’ajuntament i 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al 
DOGC en data 11/11/2009 i la normativa sectorial en relació a les obres d’urbanització.  
 
L’actuació es realitza en l’àmbit del nucli urbà. 
 
L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de nou 
establiment, d’acord amb la classificació establerta a l’article 12.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals 
(ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes.  
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació 
definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals que disposa: 
 
“Procediment 
37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment 
següent: 
 
a) Acord d’aprovació inicial. 
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau. 
c) Aprovació definitiva. 
 
37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals 
es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s’ha de 
sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi 
la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de notificar 
individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es 
refereix l’article 31 d’aquest Reglament. 
 
37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública són diligenciats pel 
secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per 
aquesta. 
 
37.4 En la tramitació dels projectes en la qual hagi d’intervenir una altra administració, 
perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta 
legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al 



 
 
seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants per a l’aprovació del 
projecte. 
 
37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del 
procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 
 
37.6 Per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres 
instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan 
competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 
35 d’aquest Reglament, sens perjudici del que disposa l’article 46 d’aquest, en allò que 
sigui aplicable.” 
 
 
Atès  que l’obra no està prevista en el pressupost municipal de l’exercici 2020  
 
Segons l’article 21.1. o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, correspon l’Alcalde l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, com és el cas, el qual te delegada 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, no obstant en no està prevista la seva 
execució en el pressupost de l’exercici 2020, pendent de la corresponent consignació 
pressupostària en espera de completar el finançament provinent de diferents 
subvencions del Departament de Turisme i de la Diputació de Girona per a determinar 
l’aportació amb fons propis municipals, d’acord amb l’article 52.2.o) 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 
 
Per tot això, 
 
INFORMEM  FAVORABLEMENT I PROPOSEM AL Ple municipal  que acordi: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
DELS TRAM 1 DE CASSÀ DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL 
ONYAR-VERNEDA redactat per l’enginyer de camins José Antonio Malo Gaona 
d’Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM) de data desembre de 2019, amb un 
pressupost de 175.740,27- € IVA INCLÒS. 
 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat 
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de 
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler 
d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 
i al·legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,  
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 



 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als següents organismes oficials afectats per raó de 
les seves competències  al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,   
al Departament de Turisme i al Consorci de Vies Verdes de les Comarques Gironines. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 12.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes 
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació 
definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . 
 
L’article 52.2.o) 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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
respecte la necessitat d’adopció de l’acord per majoria simple dels membres presents 
del Ple.  
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
DELS TRAM 1 DE CASSÀ DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL 
ONYAR-VERNEDA redactat per l’enginyer de camins José Antonio Malo Gaona 
d’Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM) de data desembre de 2019, amb un 
pressupost de 175.740,27- € IVA INCLÒS. 
 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat 
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de 
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler 
d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 
i al·legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,  



 
 
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als següents organismes oficials afectats per raó de 
les seves competències  al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,   
al Departament de Turisme i al Consorci de Vies Verdes de les Comarques Gironines. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
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 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la petició del Consorci de Vies Verdes perquè es presenti el projecte aprovat 
abans del dia 15 de febrer de 2020, per tal d’enviar-lo a la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal de que s’emeti el 
corresponent informe. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic de l’arquitecte municipal  i del cap de serveis jurídics conjunt 
de data 7 de febrer de 2020 que disposa:  
 
“Vist  el PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DELS TRAMS 2, 3, 4 i 5 DE CASSÀ 
DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA redactat per 
l’enginyer de camins col.: 1904 Xavier Frigola i Mercader de febrer de 2020 entrat al 
registre municipal el dia 5 de febrer de 2020 números E2020000875 i E2020000876 
 



 
 
Vist el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l’ajuntament i 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al 
DOGC en data 11/11/2009 i la normativa sectorial en relació a les obres d’urbanització.  
 
Atès l’expedient X2019001363 d’aprovació del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la 
implantació de la via verda paisatgística Verneda pendent, actualment en tràmit i 
pendent d’aprovació definitiva  
 
L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de nou 
establiment, d’acord amb la classificació establerta a l’article 12.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals 
(ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes.  
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació 
definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals que disposa: 
 
“Procediment 
37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment 
següent: 
 
a) Acord d’aprovació inicial. 
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau. 
c) Aprovació definitiva. 
 
37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals 
es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s’ha de 
sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi 
la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de notificar 
individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es 
refereix l’article 31 d’aquest Reglament. 
 
37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública són diligenciats pel 
secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per 
aquesta. 
 
37.4 En la tramitació dels projectes en la qual hagi d’intervenir una altra administració, 
perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta 
legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al 
seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants per a l’aprovació del 
projecte. 



 
 
 
37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del 
procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 
 
37.6 Per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres 
instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan 
competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 
35 d’aquest Reglament, sens perjudici del que disposa l’article 46 d’aquest, en allò que 
sigui aplicable.” 
 
Vist que s’ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua informe en el tràmit ambiental de 
l’aprovació del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la implantació de la via verda 
paisatgística Verneda i al Servei de Carreteres de la Diputació de Girona, Departament 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,  Secció de Biodiversitat i de Medi Natural 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental, Departament d’Agricultura, Departament de Turisme, 
Departament de Cultura i Aviació Civil i Consorci de Vies Verdes de les Comarques 
Gironines. 
 
Atès  que l’obra no està prevista en el pressupost municipal de l’exercici 2020  
 
Segons l’article 21.1. o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, correspon l’Alcalde l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, com és el cas, el qual te delegada 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, no obstant en no està prevista la seva 
execució en el pressupost de l’exercici 2020, pendent de la corresponent consignació 
pressupostària en espera de completar el finançament provinent de diferents 
subvencions del Departament de Turisme i de la Diputació de Girona per a determinar 
l’aportació amb fons propis municipals, d’acord amb l’article 52.2.o) 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 
 
Per tot això, 
 
INFORMEM  FAVORABLEMENT I PROPOSEM AL Ple municipal  que acordi: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
DELS TRAMS 2,3,4 i 5 DE CASSÀ DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA 
INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA redactat per l’enginyer de camins col.: 1904 
Xavier Frigola i Mercader de febrer de 2020 entrat al registre municipal el dia 5 de febrer 
de 2020 números E2020000875 i E2020000876, amb un pressupost de 488.829,87’- € 
IVA INCLÒS que inclou la partida d’expropiacions a efectuar. 
 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat 
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de 
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler 
d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 



 
 
i al·legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,  
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als següents organismes oficials afectats per raó de 
les seves competències  a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Servei de Carreteres de la 
Diputació de Girona, al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,  a la 
Secció de Biodiversitat i de Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, al Departament 
d’Agricultura, al Departament de Turisme, al Departament de Cultura i al Consorci de 
Vies Verdes de les Comarques Gironines. 
 
QUART.- Condicionar l’executivitat de l’aprovació definitiva d’aquest projecte d’obra 
local ordinària a la vigència del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la implantació de 
la via verda paisatgística Verneda pendent, actualment en tràmit i pendent d’aprovació 
definitiva i publicació.  
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.”  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 12.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes 
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació 
definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . 
 
L’article 52.2.o) 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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
respecte la necessitat d’adopció de l’acord per majoria simple dels membres presents 
del Ple.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 



 
 
DELS TRAMS 2,3,4 i 5 DE CASSÀ DE LA SELVA DE  LA VIA VERDA 
INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA redactat per l’enginyer de camins col.: 1904 
Xavier Frigola i Mercader de febrer de 2020 entrat al registre municipal el dia 5 de febrer 
de 2020 números E2020000875 i E2020000876, amb un pressupost de 488.829,87’- € 
IVA INCLÒS que inclou la partida d’expropiacions a efectuar. 
 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat 
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de 
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler 
d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 
i al·legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,  
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als següents organismes oficials afectats per raó de 
les seves competències  a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Servei de Carreteres de la 
Diputació de Girona, al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,  a la 
Secció de Biodiversitat i de Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, al Departament 
d’Agricultura, al Departament de Turisme, al Departament de Cultura i al Consorci de 
Vies Verdes de les Comarques Gironines. 
 
QUART.- Condicionar l’executivitat de l’aprovació definitiva d’aquest projecte d’obra 
local ordinària a la vigència del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la implantació de 
la via verda paisatgística Verneda pendent, actualment en tràmit i pendent d’aprovació 
definitiva i publicació.  
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.  
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  



 
 

Helga Nuell Turon (ERC)  
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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