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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000336 17/04/2021

DECRET D’ALCALDIA
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-Urgent de Plenari Municipal de l’Ajuntament,
el 21 d´abril de 2021 a les 20:00 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.
Aquesta sessió que es durà a terme a distància mitjançant teleconferència degut a la
declaració de l´estat d´alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, de conformitat amb el Decret d´Alcaldia número 320, de data 3 d´abril
de 2020.
ORDRE DEL DIA:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

1.- APROVACIÓ PROJECTE D´ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL
(PECT) TITULAT “REACTIVACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL A SANT JOAN DE LES
ABADESSES. ESTRATÈGIES DE REVITALITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL
PATRIMONI EN DESÚS” I ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ.
2.- APROVACIÓ CONVENI CONSTRUCCIÓ RUTA CICLISTA PONT DEL REIXACH
SANT PAU DE SEGURIES, SUBTRAM PONT DE PERELLA-SANT PAU DE SEGURIES.

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.
Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe,
La Secretària

Ramon Roque i Riu

Raquel Costa Iglesias

Sant Joan de les Abadesses, a data de la signatura electrònica.
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CLÀUSULA INFORMATIVA PER A PLENS TELEMÀTICS
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
FINALITATS: Portar a terme les sessions del ple de manera telemàtica i, si escau, difondre públicament el
contingut de les sessions conforme llei.
BASE JURÍDICA DE LEGITIMACIÓ: Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament; Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local; Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, Disposició addicional Tercera del DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica i Disposició Final Segona del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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CONSERVACIÓ: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la
qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius, documentació
i a les Taules d'Avaluació i Accés Documental disponibles a http://taad.cultura.gencat.cat/. En qualsevol cas,
les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca
científica i històrica o finalitats estadístiques.
CESSIONS: Altres òrgans de l'Administració Local i difusió al públic en compliment de l’art. 70 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 156 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Les seves dades poden ser
objecte de transferència internacional fora de l’Espai Econòmic Europeu a Google LLC, de conformitat amb
les garanties del Marc de l'Escut de la Privacitat UE-EUA, per a més informació
https://policies.google.com/privacy?hl=es .
DRETS: Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. En cas de
considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el
Delegat de Protecció de Dades dpd@stjoanabadesses.cat o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat.

