
 
 

 
 

Expedient núm. X2020000327 - 2388-000002-2020 
 

 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 26 de novembre de 2020 ha 
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA 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. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic de l’arquitecte municipal i del cap de serveis jurídics de data 
26 de novembre de 2020 que disposa: 
 
“INFORME TÈCNIC I JURÍDIC PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA 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 
 
En Joan Bataller i Garriga, cap dels serveis jurídics, i en Jordi Fabrellas i Surià, arquitecte 
municipal, col•legiat en el Col•legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 
24825-8, en relació al Text refós octubre 2020 del PROJECTE EXECUTIU DE VIA 
VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAMS 2, 3, 4 i 5 CASSÀ DE LA 
SELVA (registre d’entrada núm. E2020008120 de data 23 de novembre de 2020), 
redactat per l’enginyer de camins col.: 1904 Xavier Frigola i Mercader,  
 
Emetem el següent I N F O R M E  FAVORABLE :  
 
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS LEGALS. 
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, sobre el procediment de tramitació dels projectes d’obra local ordinàries. 
 
Articles 52 . 2. o)  i 114.1 del decret legislatiu 2/2003 que a prova el Text refós de la Llei 
de règim local respecte la competència del Ple i respecte l’adopció de l’acord per majoria 
simple, respectivament.  
 
En data 10 de febrer de 2020 el Ple Municipal, en sessió extraordinària-urgent, va 
acordar 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, (registre d’entrada 5 de febrer de 2020) redactat per l’enginyer de camins 
col.: 1904 Xavier Frigola i Mercader, amb un pressupost de 488.829,87’- € IVA INCLÒS 
que inclou la partida d’expropiacions a efectuar. 
 
Vist l’informe del DARP de data 22 d’abril de 2020. 
 



 
 

 
 

Vist l’acord favorable de data 12 de juny de 2020 emès per la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de Girona, del Departament de Cultura.  
 
Vista la resolució d’autorització del Servei Territorial de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya de data 20 de juliol de 2020. 
 
Vist l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 16 d’octubre de 2020, 
amb la prescripció de què  l’inici de les obres que afectin els espais de les lleres i les 
zones associades d’ús regulat per la legislació d’aigües està condicionat a l’autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, que haurà de sol•licitar el promotor de les obres 
aportant una separata del projecte constructiu. 
 
Vist que des del Departament d'Empresa i Coneixement el 12 de novembre de 2020 han 
comunicat que atesa la naturalesa de l’obra no correspon el seu informe.  
 
En resposta a les prescripcions de l’informe del Servei de Carreteres de la Diputació de 
Girona, s’han introduït correccions d’ofici no substancials que s’han recollit en el Text 
refós octubre 2020 del PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL 
ONYAR-VERNEDA TRAMS 2, 3, 4 i 5 CASSÀ DE LA SELVA (registre d’entrada núm. 
E2020008015 de data 20 de novembre de 2020), amb un pressupost de 653.552,30 € 
IVA INCLÒS que inclou la partida d’indemnitzacions a efectuar. 
 
Vist l’informe favorable amb condicions a les obres definides al Text refós octubre 2020 
del Projecte d’obra local ordinària dels trams 2,3,4 i 5 de Cassà de la Selva de la via 
intermunicipal Onyar-Verneda, emès pel Servei de Carreteres de la Diputació de Girona 
en data 19 de novembre de 2020. 
 
Vist el certificat emès pel secretari de l’ajuntament 23 de novembre de 2020 on es fa 
constar que durant el període d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte 
s’han presentat les següents al·legacions: 
 
- Pilar Barrera Casadevall. Entrada núm E2020002786 de 5/05/2020 
- Jordi Carreras Turon. Entrada núm. E2020003906 de 25/06/2020  
 
Com sigui que, respecte de l’al·legació de la Sra. Pilar Barrera Casadevall, en el Text 
refós del projecte s’ha corregit la titularitat que constava erròniament a la fitxa cadastral 
de la subparcel·la cadastral 17049A01400005-a, atenent la seva petició. 
 
Respecte de l’al·legació del Sr. Jordi Carreras Turon, en el Text refós del  projecte s’ha 
modificat el talús de la seva finca 17049A00600077, i preveient un mur d’escullera per 
minimitzar la superfície afectada, atenent la seva petició d’acord amb el pacte de cessió 
gratuïta de terrenys. 
 
S’han signat amb tots el propietaris de les finques afectades pactes de cessió gratuïta 
que consten a l’expedient dels terrenys per on discórrer la Via Verda i, en tres casos, 
d’indemnitzacions per béns afectats (sistema de rec), per la qual cosa, es disposa dels 
terrenys per a l’execució de l’obra, en el ben entès en què si no es realitza l’obra 
d’acord amb allò establert en els pactes operarà la resolució d’aquest pactes de cessió 
gratuïta. Cal agrair la disponibilitat dels propietaris següents, que han atès l’interès públic 
de l’actuació i han cedit els terrenys de manera gratuïta. 
 



 
 

 
 

AMEBO, S.A. 
RODESAN, S.L. 
SR. VIDAL  
SRA. BARRERA 
SR. TORRENT 
FAMÍLIA CARRERAS 
FAMÍLIA ESTEVE 
FAMÍLIA RAURICH 
GURISAT, S.L. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Per tant, S’INFORMA FAVORABLEMENT L’ESTIMACIÓ DE LES AL•LEGACIONS 
EFECTUADES SEGONS PETICIONS RECOLLIDES EN ELS  CORRESPONENTS 
PACTES DE CESSIÓ GRATUÏTA I EN EL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
I L’APROVACIÓ DEFINITIVA del Text refós octubre 2020 del PROJECTE EXECUTIU 
DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAMS 2, 3, 4 i 5 CASSÀ DE 
LA SELVA (registre d’entrada núm. E2020008015 de data 20 de novembre de 2020), 
amb un pressupost de 653.552,30 € IVA INCLÒS, que inclou la partida 
d’indemnitzacions a efectuar. 
 
Cal condicionar l’executivitat d’aquest projecte d’obra local ordinària a les prescripcions 
i vigència del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la implantació de la via verda 
paisatgística Verneda, actualment en tràmit i pendent d’aprovació definitiva i publicació 
i a les prescripcions dels informes favorables de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  i de l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental, la qual cosa es farà constar en la publicació al BOP i 
al portal de transparència municipal.  
 
Per a l’execució de l’obra per part del Consorci de Vies Verdes, caldrà aprovar i signar 
el corresponent conveni d’encàrrec de gestió, i per això, caldrà consignar en el 
pressupost municipal els següents imports per fer efectiu el pagament de les quantitats 
corresponents al Consorci de Vies Verdes de les diferents anualitats i el pagament de 
les indemnitzacions als propietaris segons el quadre següent: 
 
QUADRE DE FINANÇAMENT PROVISIONAL CORRESPONENT A L’AJUNTAMENT 
DE CASSÀ DE LA SELVA, QUE INCLOU TANT AQUEST PROJECTE DELS TRAMS 
2, 3, 4 i 5, COM L’ALTRE PROJECTE DEL TRAM 1:  
 
    any 2021  any 2022  any 2023 
Cassà de la Selva  167.283,93 €  127.380,81 €  127.380,81 €” 
 
 
FONAMENTS DE DRET. 
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, sobre el procediment de tramitació dels projectes d’obra local ordinàries. 
 
Articles 52. 2. o)  i 114.1 del decret legislatiu 2/2003 que a prova el Text refós de la Llei 
de règim local respecte la competència del Ple i respecte l’adopció de l’acord per majoria 
simple, respectivament.  



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- ESTIMAR les AL•LEGACIONS presentades per la senyora Pilar Barrera 
Casadevall i el senyor Jordi Carreras Turon recollides en el projecte d’obra local 
ordinària i en els  corresponents pactes de cessió gratuïta. 
 
SEGON.-  APROVAR DEFINITIVAMENT el Text refós d’octubre 2020 del PROJECTE 
EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAMS 2, 3, 4 i 5 
CASSÀ DE LA SELVA (registre d’entrada núm. E2020008015 de data 20 de novembre 
de 2020), amb un pressupost de 653.552,30 € IVA INCLÒS, que inclou la partida 
d’indemnitzacions a efectuar. 
 
TERCER.-  ESMENTAR que l’executivitat d’aquest Projecte d’Obra Local Ordinària VIA 
VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAMS 2, 3, 4 i 5 CASSÀ DE LA 
SELVA resta CONDICIONAT a les prescripcions i vigència del Pla Especial Urbanístic 
Autònom per a la implantació de la Via Verda paisatgística, actualment en tràmit i 
pendent d’aprovació definitiva i publicació i a les prescripcions dels informes favorables 
de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya  i de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental. 
 
QUART.- PUBLICAR AQUEST D’APROVACIÓ DEFINITIVA del Text refós d’octubre 
2020 del PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-
VERNEDA TRAMS 2, 3, 4 i 5 CASSÀ DE LA SELVA, mitjançant ANUNCI al BOP de 
Girona i al portal de transparència municipal.  
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Consorci de Vies Verdes de les Comarques 
Gironines. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.  
 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
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, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
 
 


		2020-11-27T12:20:27+0100
	Ignacio López Salvador - DNI 46142246Z (TCAT) - 27/11/2020 12:20:27 - Càrrec: Secretari
	#T#Secretari


		2020-11-30T08:57:10+0100
	Robert Mundet Anglada - DNI 77912475K (SIG) - 30/11/2020 08:57:10 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




