
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 de setembre de 2016, va adoptar els
acords següents: 

 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 19 de juliol de 2016
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Urbanisme 
 
2.1.- Resolució recurs potestatiu de reposició interposat per Immobiliària Mar, SLU 
contra l'acord de Junta de Govern Local de  19 de juny de 2014 pel que s'aprovà  
definitivament la imposició de q
Reparcel·lació Pla Parcial 12 "Riera de Vilassar"
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Acord 
 
Primer. Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
acord, el recurs de reposició interposat pel senyor 
mercantil Immobiliària Mar SLU (abans Clau d’Or, SA) amb registre d’entrada 
E2014002932 contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
19 de juny de 2014, pel que s’aprovà  definitivament la imposició de quotes urbanístiques 
corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 “Riera de Vilassar”.
 
Segon. En concordança amb l’apartat anterior, desestimar la petició d’ajornament i 
fraccionament sol·licitat en el recurs interposat, deixar sense  efectes la suspensió de 
l’executivitat de l’acte recorregut i procedir a la recaptació efectiva de les quotes 
de pagament amb càrrec a la mercantil 
108.279,01 € segons  el següent quadre resum:
 

Any Emissió 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

2014 QURL 

  
 
Tercer. Publicar el present acord, sense incloure dades o referències personals,  en el 
Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en compliment de la previsió legal 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 de setembre de 2016, va adoptar els

Aprovació de la darrera acta de data de 19 de juliol de 2016 

unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Resolució recurs potestatiu de reposició interposat per Immobiliària Mar, SLU 
contra l'acord de Junta de Govern Local de  19 de juny de 2014 pel que s'aprovà  
definitivament la imposició de quotes urbanístiques corresponents al projecte de 
Reparcel·lació Pla Parcial 12 "Riera de Vilassar" 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000129 

Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
reposició interposat pel senyor G.F.P. en nom i representació de la 

mercantil Immobiliària Mar SLU (abans Clau d’Or, SA) amb registre d’entrada 
E2014002932 contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 

que s’aprovà  definitivament la imposició de quotes urbanístiques 
corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 “Riera de Vilassar”.

En concordança amb l’apartat anterior, desestimar la petició d’ajornament i 
en el recurs interposat, deixar sense  efectes la suspensió de 

l’executivitat de l’acte recorregut i procedir a la recaptació efectiva de les quotes 
de pagament amb càrrec a la mercantil Immobiliària Mar SLU d’un import total de 

ons  el següent quadre resum: 

Estat NIF Total Principal 

VP A08288599 26.874,08 26.874,08 

VP A08288599 26.874,89 26.874,89 

VP A08288599 75.962,36 75.962,36 

VP A08288599 29.338,98 29.338,98 

VP A08288599 11.501,53 11.501,53 

VP A08288599 11.501,53 11.501,53 

VP A08288599 11.501,53 11.501,53 

VP A08288599 11.501,53 11.501,53 

VP A08288599 11.501,53 11.501,53 

 
TOTALS  216.557,96 216.557,96 

Publicar el present acord, sense incloure dades o referències personals,  en el 
Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en compliment de la previsió legal 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 de setembre de 2016, va adoptar els 

Resolució recurs potestatiu de reposició interposat per Immobiliària Mar, SLU 
contra l'acord de Junta de Govern Local de  19 de juny de 2014 pel que s'aprovà  

uotes urbanístiques corresponents al projecte de 

Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
en nom i representació de la 

mercantil Immobiliària Mar SLU (abans Clau d’Or, SA) amb registre d’entrada 
E2014002932 contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 

que s’aprovà  definitivament la imposició de quotes urbanístiques 
corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 “Riera de Vilassar”. 

En concordança amb l’apartat anterior, desestimar la petició d’ajornament i 
en el recurs interposat, deixar sense  efectes la suspensió de 

l’executivitat de l’acte recorregut i procedir a la recaptació efectiva de les quotes  pendents 
Immobiliària Mar SLU d’un import total de 

Pendent 

13.437,04 

13.437,45 

37.981,18 

14.669,49 

5.750,77 

5.750,77 

5.750,77 

5.750,77 

5.750,77 

108.279,01 

Publicar el present acord, sense incloure dades o referències personals,  en el 
Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en compliment de la previsió legal 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.
 
Quart. Notificar el present acord al senyor  
Immobiliària Mar SLU, i donar trasllat al Departament d’Intervenció i Tresoreria d’aquest 
ajuntament. 
 
 
 
3.- Responsabilitats patrimonials.
 
3.1.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra. 
R.M.LL.C. pel mal estat de la via pública al c/. Manel Moreno amb c/. Anselm Clavé.
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

 
ACORD 
 

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada de l
la via pública al c/. Manel Moreno amb c/. Anselm Clavé, 
punt 4  dels fets provats atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalita

 
2. Notificar la resolució a l’interessat.
 
3. Notificar la resolució a la companyia asseguradora.

 
 
4.- Medi ambient 
 
4.1.- Tal·la d'arbre en jardí particular al c/ Lluís Jord à i Cardona, 21
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
 
 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 
1. Autoritzar a la Sra. A.D.A. 
privada del c/ Lluís Jordà i Cardona, 21.
2. Recordar a la Sra. A.D.A.
caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament.
3. Notificar aquest acord a la interessada.

 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
és a la informació pública i bon govern. 

Notificar el present acord al senyor  G.F.P. en tant que representant de la mercantil 
Immobiliària Mar SLU, i donar trasllat al Departament d’Intervenció i Tresoreria d’aquest 

Responsabilitats patrimonials. 

Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra. 
pel mal estat de la via pública al c/. Manel Moreno amb c/. Anselm Clavé.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000131 

Desestimar la reclamació patrimonial presentada de la Sra. R.M.LL.C.
la via pública al c/. Manel Moreno amb c/. Anselm Clavé, per les raons expressades al 

dels fets provats atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalita

Notificar la resolució a l’interessat. 

Notificar la resolució a la companyia asseguradora. 

Tal·la d'arbre en jardí particular al c/ Lluís Jord à i Cardona, 21

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000128 

Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

.D.A. la tala d’una palmera tipus washingtonia 
privada del c/ Lluís Jordà i Cardona, 21. 

A.D.A. que l'eliminació i la gestió de residus van al
caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament. 
3. Notificar aquest acord a la interessada. 
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continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

en tant que representant de la mercantil 
Immobiliària Mar SLU, i donar trasllat al Departament d’Intervenció i Tresoreria d’aquest 

Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra. 
pel mal estat de la via pública al c/. Manel Moreno amb c/. Anselm Clavé. 

.M.LL.C. pel mal estat de 
per les raons expressades al 

dels fets provats atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalitat necessària. 

Tal·la d'arbre en jardí particular al c/ Lluís Jord à i Cardona, 21 

palmera tipus washingtonia dins la propietat 

que l'eliminació i la gestió de residus van al seu càrrec i que 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

 
 
5.- Subvencions 
 
5.1.- Aprovació de presentació de sol·licitud de subvenció PUOSC per al període 
2016-2017. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIE
 
Acord 

1. Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció corresponent al període 2016
2017, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, d’acord amb la memòria 
descriptiva redactada per l’Oficina Tècnica Municipal de data agost 2016. 

 
2. Tramitar la sol·licitud

convocatòria. 
 
3. Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals i al Departament 

d’Intervenció. 
 
 
 
6.- Sobrevinguts. 
 
No n’hi ha hagut. 
 
7.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
7.1.- Donar compte de la sentència del RCA 92/2016
contra la resolució de la Junta de Govern Local d'una reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 
 
Es dóna compte de la sentència de RCA 92/2016
resolució de la Junta de Govern Local d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Aprovació de presentació de sol·licitud de subvenció PUOSC per al període 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000130 

Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció corresponent al període 2016
2017, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, d’acord amb la memòria 
descriptiva redactada per l’Oficina Tècnica Municipal de data agost 2016. 

Tramitar la sol·licitud per via telemàtica, tal i com s’especifica a les bases de la 

Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals i al Departament 

Despatx d'alcaldia i regidories. 

compte de la sentència del RCA 92/2016-B interposat per la Sra. E
contra la resolució de la Junta de Govern Local d'una reclamació de responsabilitat 

Es dóna compte de la sentència de RCA 92/2016-B interposat per la Sra. E
resolució de la Junta de Govern Local d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
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Aprovació de presentació de sol·licitud de subvenció PUOSC per al període 

Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció corresponent al període 2016-
2017, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, d’acord amb la memòria 
descriptiva redactada per l’Oficina Tècnica Municipal de data agost 2016.  

per via telemàtica, tal i com s’especifica a les bases de la 

Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals i al Departament 

B interposat per la Sra. E.F.C. 
contra la resolució de la Junta de Govern Local d'una reclamació de responsabilitat 

B interposat per la Sra. E.F.C. contra la 
resolució de la Junta de Govern Local d'una reclamació de responsabilitat patrimonial. 


