Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de setembre de 2015, va adoptar els
acords següents:
2.- Projectes Urbanístics
2.1.- Resolució del recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. M.R.R.
M
contra
l'acord de la Junta de Govern Local que aprova definitivament el Projecte de
Reparcel·lació sector La Cisa referent a Vilassar de Dalt i Premià de Dalt.

Resolució

1. Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor M.R.R. en data 30 de maig de
2015, rebut pel registre en data 9 de juny.
2. Notificar aquest acord al senyor M.R.R.
M
a la Junta de Compensació de La Cisa i a
l’Ajuntament de Premià de Dalt.

3.- Responsabilitat Patrimonial.
Patrimonial
3.1.- Desestimació d'expedient
d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la
Sra. M.D.P.G.

RESOLUCIÓ

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. M.D.P.G.
.D.P.G., per danys
materials, ocasionats segons ella per una deficiència en el serveis d’abastiment
d’aigua a l’Avingunda Santa Maria, 33,
33 atès que l’obligació d’indemnitzar
correspondria en tot cas per via civil a l’entitat concessionària del servei de clavegueram
des del 22 de desembre de 2010,
2010 SOREA SA,, atesa la documentació municipal, d’acord
amb el que disposaa la jurisprudència, contra qui haurien de ser exercides les accions civils
corresponents; per tant, manca la relació directa de nexe causal per atribuir la
responsabilitat a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que exigeix l’art. 6 del
Reglament dell procediment de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
2. Notificar als
ls interessats.

4.- Comerç
4.1.- Baixa parada mercat setmanal.

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Acord

1. Acceptar la renúncia de la llicència per a la utilització privativa de la via pública
p
amb parades de venda al mercat setmanal
setm
a la Sra. M.I.V.R.
2. Comunicar aquest acord al Departament
Departam nt de Recaptació a efectes de poder donar de
baixa el rebut corresponent a partir del dia 7 de setembre de 2015.
2015
3. Notificar aquest acord a l’interessat.

