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Ass: Autorització celebració III Criterium Clàssic Montmeló

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vista la sol·licitud efectuada per el  Sr. Ramón Feliu i Moret  amb data 30 de 
setembre de 2020  amb registre d’entrada 2020/8960, i com a President de l’entitat 
Clàssic Club Montmeló ,i tramitat mitjançant   l’Ajuntament de Montmeló via EACAT 
a  traves de la Sra., Mercè Volart Vilaró , a  on es  comunica el pas per part del 
terme municipal de La Roca del Vallès , el proper dia 28 de novembre de 2020 per 
portar a terme el “ III CRITERIUM CLASSIC MONTMELO”, que recorre per el 
terme de La Roca del Vallès.

Vist l’informe per part de la Policia Local de data 15 d’octubre, on s’informa 
favorablement la autorització de pas per aquesta activitat esportiva, i aclarint que el 
pas de  l’activitat per el nostre municipi  no suposa cap inconvenient ni cap esforç 
tant de personal com de materials per part de l’Ajuntament.

Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament col·laborar amb la celebració d'aquesta 
cursa, pel ressò mediàtic que pot tenir el municipi de La Roca del Vallès.

Vist l’informe del tècnic d’esports de data 16 d’octubre de 2020

Aquesta Alcaldia - Presidència, RESOL:

Primer.- Autoritzar al CLASSIC CLUB MONTMELO, el pas del III Criterium Clàssic 
Montmeló pel terme municipal de la Roca del Vallès, el proper diumenge dia 28 de 
novembre de 2020,  condicionada a la obtenció dels pertinents permisos del 
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Donar trasllat d'aquesta resolució a l'interessat, al Servei d'Esports i a la Policia 
Local de l'Ajuntament de La Roca del Vallès".
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