
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 7 d’abril de 2016, va adoptar els
acords següents: 
 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 17 de març de 2016
 
 
S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
2.- Adhesions i convenis 
 
2.1.- Adhesió al Protocol General de col·laboració pel servei de préstec de material 
esportiu i recreatiu d'esports.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 

 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acor
 

1. L’adhesió al Protocol General de col·laboració per tal d’establir línies generals i 
obligacions que regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, acceptant les condicions expresses que consten a l’e
Protocol. 

 
2. Donar trasllat d’aquest aquest acord a l’Àrea d’ Esports de la Diputació de Barcelona als 

efectes escaients. 
 
 
2.2.- Aprovació del Conveni de col·laboració econòmica per a la XXXIII Mostra 
Literària del Maresme-2016.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 

 
 

Acords 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament per a la XXXIII Mostra Literària del Maresme 2016.
 

2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
 
 
3.- Medi Ambient 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 7 d’abril de 2016, va adoptar els

Aprovació de la darrera acta de data 17 de març de 2016 

Adhesió al Protocol General de col·laboració pel servei de préstec de material 
esportiu i recreatiu d'esports. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000046 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

L’adhesió al Protocol General de col·laboració per tal d’establir línies generals i 
obligacions que regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, acceptant les condicions expresses que consten a l’e

Donar trasllat d’aquest aquest acord a l’Àrea d’ Esports de la Diputació de Barcelona als 

Aprovació del Conveni de col·laboració econòmica per a la XXXIII Mostra 
2016. 

PEDIENT: PACO2016000048 

Aprovar el Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament per a la XXXIII Mostra Literària del Maresme 2016.

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 7 d’abril de 2016, va adoptar els 

Adhesió al Protocol General de col·laboració pel servei de préstec de material 

L’adhesió al Protocol General de col·laboració per tal d’establir línies generals i 
obligacions que regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, acceptant les condicions expresses que consten a l’esmentat 

Donar trasllat d’aquest aquest acord a l’Àrea d’ Esports de la Diputació de Barcelona als 

Aprovació del Conveni de col·laboració econòmica per a la XXXIII Mostra 

Aprovar el Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament per a la XXXIII Mostra Literària del Maresme 2016. 
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3.1.- Tala d'arbres públics a l'urbanització Santa Maria i replantejament arbrat c/ de 
la Sardana 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 

 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Talar els arbres de l’urbanització
arrels dels arbres proposats pel tècnic de medi ambient, segons els plànols adjunts, 
per tal d’adequar-nos a la llei d’accessibilitat.

2. Reparar les voreres afectades.

3. Notificar aquest acord a les persones int

 
 
 
4.- Sobrevinguts. 
 
No n'hi ha hagut. 
 
 
5.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
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Tala d'arbres públics a l'urbanització Santa Maria i replantejament arbrat c/ de 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000049 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Talar els arbres de l’urbanització Santa Maria i del c/ de la Sardana i reduir les 
arrels dels arbres proposats pel tècnic de medi ambient, segons els plànols adjunts, 

nos a la llei d’accessibilitat. 

Reparar les voreres afectades. 

Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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Santa Maria i del c/ de la Sardana i reduir les 
arrels dels arbres proposats pel tècnic de medi ambient, segons els plànols adjunts, 


