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NOTIFICACIÓ 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de març de 2018 , va adoptar 

l’acord següent: 

“ 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000241 

 

Proposta presentada per: Equip de govern 

 

Assumpte 

Aprovació inicial projecte executiu d'adaptació de la nau vella de Can Manyer - III fase 

 

Identificació 

Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

DNI: P0821300-A 

 

Relació de fets 

 L’arquitecte Bernat Carrau LLoveras ha redactat el projecte anomenat “PROJECTE 

D’ADAPTACIÓ DE LA NAU VELLA DE CAN MANYER A VILASSAR DE 

DALT, PER A L’ÚS DE MUSEU - FASE 3” (setembre de 2017), amb l’objecte de 

recuperar la Nau Vella de Can Manyer i contribuir a la regeneració del seu entorn 

urbà. 

 En data 5 d’octubre del 2017 s’ha sol·licitat, mitjançant la plataforma EACAT, 

l’informe de control preventiu d’incendis a la Regió d’emergències – Metropolitana 

Nord. La documentació també s’ha tramès en format paper a la Direcció General de 

Prevenció, extinció d’incendis i salvament. A data d’avui no s’ha rebut el 

corresponent informe. 

 En data 7 de novembre de 2017 l’arquitecte municipal ha emès un informe favorable 

sobre aquest projecte d’obres.  

 

Fonaments de dret 
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 L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

 L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  

 L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR inicialment el projecte executiu anomenat “PROJECTE 

D’ADAPTACIÓ DE LA NAU VELLA DE CAN MANYER A VILASSAR DE 

DALT, PER A L’ÚS DE MUSEU - FASE 3”  

2. SOTMETRE’l a informació pública un termini de 30 dies mitjançant publicació de 

l’edicte al BOP, al taulell d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament 

d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis 

de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 

1995. En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el 

termini d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà 

automàticament per aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord 

exprés. 

 

La qual cosa es comunica als efectes oportuns. 

 

El secretari, 

Carles Casellas Ayén 

 

 

Document signat electrònicament. 
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