
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 20 d’octubre  de 2016, va adoptar els
acords següents: 
 
 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 13 d'octubre de 2016
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Guals. 
 
2.1.- Reserva d'estacionament per mobilitat reduïda a la Riera Salvet, 21
 
 

 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Concedir al Sr. M
reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
082142016000102945N) al davant del núm. 21 de la Riera Salvet, a continuació 
d’una reserva de gual i propera al vestíbul d’accés a l’edifici.

2. Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb el pictorama internacional 
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc visible indicant el 
número identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions 
mínimes de 2'20 x 5'00 m.

3. Notificar l’acord a la persona interessada i a l'AAVV del Barri de Can Salvet.
4. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
5. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local.

 
 
 
3.- Sobrevinguts. 
 
3.1.- Autorització per parada de castanyes al parc de la Riera de Targa/ Dr. Ferran 
del 20 d'octubre al 20 de novembre
 
 

 

Acord 

1. Autoritzar la petició de La Teva Barra scp per instal·lar una parada de venda 
ambulant de castanyes des del
inclosos a la Riera de Targa, cantonada c/ Dr. Ferran amb les següents condicions: 

a) Cal presentar còpia de l’assegurança que cobreix l’activitat pel període que es 
vol desenvolupa la de venda ambulant de 
cantonada c/ Dr. Ferran.

b) Cal presentar el rebut de pagament de la pòlissa.
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 20 d’octubre  de 2016, va adoptar els

Aprovació de la darrera acta de data 13 d'octubre de 2016 

unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Reserva d'estacionament per mobilitat reduïda a la Riera Salvet, 21

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Concedir al Sr. M.M.T. la reserva d’aparcament per a persones amb 
reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
082142016000102945N) al davant del núm. 21 de la Riera Salvet, a continuació 
d’una reserva de gual i propera al vestíbul d’accés a l’edifici. 
Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb el pictorama internacional 
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc visible indicant el 
número identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions 

s de 2'20 x 5'00 m. 
Notificar l’acord a la persona interessada i a l'AAVV del Barri de Can Salvet.
Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local.

rització per parada de castanyes al parc de la Riera de Targa/ Dr. Ferran 
del 20 d'octubre al 20 de novembre 

Autoritzar la petició de La Teva Barra scp per instal·lar una parada de venda 
ambulant de castanyes des del 21 d’octubre fins al 21 de novembre de 2016 ambdòs 
inclosos a la Riera de Targa, cantonada c/ Dr. Ferran amb les següents condicions: 

Cal presentar còpia de l’assegurança que cobreix l’activitat pel període que es 
vol desenvolupa la de venda ambulant de castanyes al parc de la Riera de Targa 
cantonada c/ Dr. Ferran. 

Cal presentar el rebut de pagament de la pòlissa. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 20 d’octubre  de 2016, va adoptar els 

Reserva d'estacionament per mobilitat reduïda a la Riera Salvet, 21 

la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
082142016000102945N) al davant del núm. 21 de la Riera Salvet, a continuació 

Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb el pictorama internacional 
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc visible indicant el 
número identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions 

Notificar l’acord a la persona interessada i a l'AAVV del Barri de Can Salvet. 
Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 
Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local. 

rització per parada de castanyes al parc de la Riera de Targa/ Dr. Ferran 

Autoritzar la petició de La Teva Barra scp per instal·lar una parada de venda 
21 d’octubre fins al 21 de novembre de 2016 ambdòs 

inclosos a la Riera de Targa, cantonada c/ Dr. Ferran amb les següents condicions:  

Cal presentar còpia de l’assegurança que cobreix l’activitat pel període que es 
castanyes al parc de la Riera de Targa 
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c) La parada s’ajustarà al plànol presentat.

d) Caldrà mantenir les condicions idònies de salubritat a la zona.

e) Caldrà fer recollida de tots els com
de tancar l’activitat.

f) Caldrà mantenir protegits els combustibles.

g) Caldrà disposar de sistemes d’extinció, de potència i tipus adequats al tipus de 
foc a tractar. 

h) Caldrà instal·lar tanques de protecció que 
parada sol·licitada i que aquestes estiguin correctament subjectes per tal que no 
es puguin tombar.

i) La liquidació de l’ocupació de via pública, la instal·lació elèctrica i tràmit de 
l’expedient liquidarà al finalitzat l
durada real de l’ocupació i ús d’electricitat.  

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a la Policia Local perquè 
prenguin les mesures pertinents.

3. Traslladar aquest acord al departament d’Inte
procedeixi a la liquidació de la taxa.

 
 
 
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
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La parada s’ajustarà al plànol presentat. 

Caldrà mantenir les condicions idònies de salubritat a la zona.

Caldrà fer recollida de tots els combustibles i de residus generats cada dia abans 
de tancar l’activitat. 

Caldrà mantenir protegits els combustibles. 

Caldrà disposar de sistemes d’extinció, de potència i tipus adequats al tipus de 

Caldrà instal·lar tanques de protecció que encercli a dins del parc infantil la 
parada sol·licitada i que aquestes estiguin correctament subjectes per tal que no 
es puguin tombar. 

La liquidació de l’ocupació de via pública, la instal·lació elèctrica i tràmit de 
l’expedient liquidarà al finalitzat l’activitat amb els els m2 ocupats realment i la 
durada real de l’ocupació i ús d’electricitat.   

Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a la Policia Local perquè 
prenguin les mesures pertinents. 

Traslladar aquest acord al departament d’Intervenció i Recaptació per tal que es 
procedeixi a la liquidació de la taxa. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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Caldrà mantenir les condicions idònies de salubritat a la zona. 

bustibles i de residus generats cada dia abans 

Caldrà disposar de sistemes d’extinció, de potència i tipus adequats al tipus de 

encercli a dins del parc infantil la 
parada sol·licitada i que aquestes estiguin correctament subjectes per tal que no 

La liquidació de l’ocupació de via pública, la instal·lació elèctrica i tràmit de 
’activitat amb els els m2 ocupats realment i la 

Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a la Policia Local perquè 

rvenció i Recaptació per tal que es 


