
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 3 de novembre  de 2016, va adoptar els
acords següents: 

 

 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 20 d'octubre de 2016
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Urbanisme 
 
2.1.- Resolució recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor O
representació de la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA contra l'acord de Junta de 
Govern Local de  19 de juny de 20
quotes urbanístiques corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 
"Riera de Vilassar". 
 
 
Acord 
 
Primer. Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
acord, el  recurs potestatiu de reposició interposat 
representació de la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA
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”. 
 
Segon. Desestimar, pels  motius que consten en la part expositiva del present acord, les 
altres  peticions  que formula l’interessat en el seu escrit:   la   devolució de l’
71.767,09  euros en tant que ingrés indegut per excés de l’ingressat, 
consistent en el lliurament de la documentació que consta en el seu escrit (SEGON 
ALTRESSÍ DIC – DOCUMENTAL PÚBLICA) i l’ampliació del termini en 15 di
formular al·legacions. 
 
Tercer. En concordança amb els apartats primer i segon d’aquest acord,  es deixa sense  
efectes la suspensió de l’executivitat de l’acte recorregut,  i s’acorda procedir a la 
recaptació efectiva de les quotes 
PLÀSTICS CASTELLS, SA d’un import total de 34.504,59 euros,  segons consta en el 
següent quadre resum: 
 

Any Emissió Remesa Número 

2014 QURL 0000 0000000008 

2014 QURL 0000 0000000009 

2014 QURL 0000 0000000010 

    
Quart. 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 3 de novembre  de 2016, va adoptar els

Aprovació de la darrera acta de data 20 d'octubre de 2016 

unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Resolució recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor O
representació de la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA 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 

Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor O

representació de la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA contra l’acord de Junta de 
Govern Local de  19 de juny de 2014 pel que s’aprovà  definitivament la imposició de 

s corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 “Riera de 

pels  motius que consten en la part expositiva del present acord, les 
altres  peticions  que formula l’interessat en el seu escrit:   la   devolució de l’

en tant que ingrés indegut per excés de l’ingressat,  la sol·licitud de prova 
consistent en el lliurament de la documentació que consta en el seu escrit (SEGON 

DOCUMENTAL PÚBLICA) i l’ampliació del termini en 15 di

En concordança amb els apartats primer i segon d’aquest acord,  es deixa sense  
efectes la suspensió de l’executivitat de l’acte recorregut,  i s’acorda procedir a la 
recaptació efectiva de les quotes  pendents de pagament amb càrrec a la mercantil 
PLÀSTICS CASTELLS, SA d’un import total de 34.504,59 euros,  segons consta en el 

Frac. Nom Estat NIF 

00 Plàstics Castells, S.A. V A08924151 11.501,53

00 Plàstics Castells, S.A. V A08924151 11.501,53

00 Plàstics Castells, S.A. V A08924151 11.501,53

   
TOTALS 34.504,59

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 

1 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 3 de novembre  de 2016, va adoptar els 

Resolució recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor O.C.T., en nom i 
representació de la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA contra l'acord de Junta de 

14 pel que s'aprovà  definitivament la imposició de 
quotes urbanístiques corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 

Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
pel senyor O.C.T., en nom i 

contra l’acord de Junta de 
Govern Local de  19 de juny de 2014 pel que s’aprovà  definitivament la imposició de 

s corresponents al projecte de Reparcel·lació Pla Parcial 12 “Riera de 

pels  motius que consten en la part expositiva del present acord, les 
altres  peticions  que formula l’interessat en el seu escrit:   la   devolució de l’import de 

la sol·licitud de prova 
consistent en el lliurament de la documentació que consta en el seu escrit (SEGON 

DOCUMENTAL PÚBLICA) i l’ampliació del termini en 15 dies per a 

En concordança amb els apartats primer i segon d’aquest acord,  es deixa sense  
efectes la suspensió de l’executivitat de l’acte recorregut,  i s’acorda procedir a la 

agament amb càrrec a la mercantil 
PLÀSTICS CASTELLS, SA d’un import total de 34.504,59 euros,  segons consta en el 

Total Principal Pendent 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

34.504,59 34.504,59 34.504,59 

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.
 
Cinquè. Notificar el present acord al senyor O
la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA
Tresoreria d’aquest ajuntament.
 
 
 
2.2.- Resolució recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor J
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"
 
 
Acord 
 
La Junta de Govern acorda:
 
Primer. Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
acord, el  recurs potestatiu de reposició interposat 
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”. 
 
Segon. Desestimar, pels  motius que consten en la part expositiva del
altres  peticions  que formula l’interessat en el seu escrit: 
en el lliurament de la documentació (SEGON ALTRESSÍ DIC 
PÚBLICA) i l’ampliació del termini en 15 dies per a formular al·legaci
 
Tercer. En concordança amb els apartats primer i segon d’aquest acord,  es deixa sense  
efectes la suspensió de l’executivitat de l’acte recorregut,  i s’acorda procedir a la 
recaptació efectiva de les quotes 
import total de 46.006,12 euros,  segons consta en el següent quadre resum:
 

Any Emissió Remesa 

2014 QURL 0000 

2014 QURL 0000 

2014 QURL 0000 

2014 QURL 0000 

   
 
 
Quart. 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 
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.
 

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 O.C.T, en la seva condició de representant de 
la mercantil PLÀSTICS CASTELLS, SA, i donar trasllat al Departament d’Intervenció i 
Tresoreria d’aquest ajuntament. 

Resolució recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor J
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 

Parcial 12 "Riera de Vilassar" 

La Junta de Govern acorda: 

Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor J.B.R. contra l’acord de Junta 

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 

pels  motius que consten en la part expositiva del
altres  peticions  que formula l’interessat en el seu escrit: la sol·licitud de prova consistent 
en el lliurament de la documentació (SEGON ALTRESSÍ DIC –
PÚBLICA) i l’ampliació del termini en 15 dies per a formular al·legacions.

En concordança amb els apartats primer i segon d’aquest acord,  es deixa sense  
efectes la suspensió de l’executivitat de l’acte recorregut,  i s’acorda procedir a la 
recaptació efectiva de les quotes  pendents de pagament amb càrrec al senyo
import total de 46.006,12 euros,  segons consta en el següent quadre resum:

Número Frac. Nom Estat NIF 

0000000011 00 J.B.R. V 38730524L 

0000000012 00 J.B.R. V 38730524L 

0000000013 00 J.B.R. V 38730524L 

0000000014 00 J.B.R. V 38730524L 

    
TOTALS 

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 
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. 
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continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

, en la seva condició de representant de 
, i donar trasllat al Departament d’Intervenció i 

Resolució recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor J.B.R. 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 

Desestimar en tot, pels  motius que consten en la part expositiva del present 
contra l’acord de Junta 

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 

pels  motius que consten en la part expositiva del present acord, les 
la sol·licitud de prova consistent 

– DOCUMENTAL 
ons. 

En concordança amb els apartats primer i segon d’aquest acord,  es deixa sense  
efectes la suspensió de l’executivitat de l’acte recorregut,  i s’acorda procedir a la 

pendents de pagament amb càrrec al senyor J.B.R. d’un 
import total de 46.006,12 euros,  segons consta en el següent quadre resum: 

Total Principal Pendent 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

11.501,53 11.501,53 11.501,53 

46.006,12 46.006,12 46.006,12 

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 
continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

Cinquè. Notificar el present acord al senyor J
d’Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament.
 
 
 
 
3.- Sobrevinguts. 
 
No n’hi ha hagut. 
 
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Notificar el present acord al senyor J.B.R., i donar trasllat al Departament 
d’Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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i donar trasllat al Departament 


