
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 1 de desembre  de  2016, va adoptar els
acords següents: 
 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 17 de 
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Llicències urbanístiques.
 
2.1.- Llicència d'obres per la reforma i regularització de la coberta de l'edifici 
industrial al c/ Manuel Ventura Campeny 4
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
 

Acord 

1. Concedir a GESTIONS EMPRESARIALS CAMPMANY SA la llicència per 
reforma i regularització de cobertes de l’edifici industrial al c/ Manuel Ventura 
Campeny, 4. 

2. Fixar una fiança de 2.723,00.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 1.864,83.
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicèn
següents: 

4. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:

- Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

- Si cal ocupació de via pública,
prevista. 

- Justificant del pagament de les fiances.

5. Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les 
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del

6. Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol· licitar
expressament. 

7. Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinen
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de 
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.

8. Notificar l’acord al titular de la llicència.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 1 de desembre  de  2016, va adoptar els

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de la darrera acta de data 17 de novembre de 2016 

S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Llicències urbanístiques. 

Llicència d'obres per la reforma i regularització de la coberta de l'edifici 
industrial al c/ Manuel Ventura Campeny 4 

XPEDIENT: PACO2016000168 

Concedir a GESTIONS EMPRESARIALS CAMPMANY SA la llicència per 
reforma i regularització de cobertes de l’edifici industrial al c/ Manuel Ventura 

Fixar una fiança de 2.723,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 1.864,83.-€. per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Justificant del pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les 
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol· licitar

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinen
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de 
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 1 de desembre  de  2016, va adoptar els 

Llicència d'obres per la reforma i regularització de la coberta de l'edifici 

Concedir a GESTIONS EMPRESARIALS CAMPMANY SA la llicència per la 
reforma i regularització de cobertes de l’edifici industrial al c/ Manuel Ventura 

reposició o la construcció, si 
€. per garantir la gestió dels 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
cies d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament: 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal. 

plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les 
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996. 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol· licitar-ho 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels 
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de 
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9. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la c

10. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
2.2.- Llicència d'obres per la construcció d'habitatge unifamiliar al c/ Lluís Folch i 
Torres, 24 
 

Acord 

1. Concedir a M.C.G.N.
al c/ Lluís Folch i Torres, 24.

2. Fixar una fiança de 2.964,37
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.859,12
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

4. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar

- Projecte d’execució visat (2 exemplars).

- Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

- Full d’estadística d’edificació i habitatge.

- Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de les fiances.

a) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via públic
1996. 

b) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar
expressament. 

c) Per la construcció del g

d) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitz

5. Notificar l’acord al titular de la llicència.

6. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

7. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la c

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Llicència d'obres per la construcció d'habitatge unifamiliar al c/ Lluís Folch i 

.C.G.N. la llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
al c/ Lluís Folch i Torres, 24. 

Fixar una fiança de 2.964,37-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.859,12-€. per garantir l
residus de la construcció. 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:

Projecte d’execució visat (2 exemplars). 

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Justificant del pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
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Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

Llicència d'obres per la construcció d'habitatge unifamiliar al c/ Lluís Folch i 

la llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 

€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
€. per garantir la gestió dels 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

al registre general d’aquest ajuntament: 

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic. 

, o full d’alta censal. 

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
a publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho 

ual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 
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S’aprova la proposta per unanimitat.
 
2.3.- Llicència d'obres per la construcció d'habitatge unifamiliar aïilat al c/ Lluís 
Folch i Torres, 28 
 
 

Acord 

1. Concedir a M.P.A.O.
al c/ Lluís Folch i Torres, 28.

2. Fixar una fiança de 2.978
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.859,12
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

4. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:

- Projecte d’execució visat (2 exemplars).

- Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arq

- Full d’estadística d’edificació i habitatge.

- Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de les fiances.

a) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 
1996. 

b) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’exist
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar
expressament. 

c) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

d) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.

5. Notificar l’acord al titular de la llicència.

6. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis

7. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Llicència d'obres per la construcció d'habitatge unifamiliar aïilat al c/ Lluís 

.P.A.O. la llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
al c/ Lluís Folch i Torres, 28. 

Fixar una fiança de 2.978,09-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.859,12-€. per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
icions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:

Projecte d’execució visat (2 exemplars). 

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

el pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’exist
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
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Llicència d'obres per la construcció d'habitatge unifamiliar aïilat al c/ Lluís 

la llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 

€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
€. per garantir la gestió dels 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
icions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament: 

uitecte i/o arquitecte tècnic. 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal. 

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 

de la casa consistorial. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
2.4.- Modificació llicència d'obres OMAJ2016000005 per la reforma integral 
d'habitatge unifamiliar al c/ Doctor Martí Soler
 
 

Acord 

1. Concedir a la Sra. M
reforma integral de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ Dr. Martí Soler, 9 
segons es detalla en el punt 1 de la relació de fets

2. Les obres s’han d’ajustar 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

3. Notificar l’acord al titular de la llicència.

4. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de 

5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
3.- Reserves d'estacionament.
 
3.1.- Reserva d'estacionament per persones amb mobilitat reduïda a l'Av. Santa 
Maria, 25 bx. 
 
 

Acord  

1. Concedir a la Sra. A
d’aparcament: 082142016000127005E) per disminució al davant del núm. 25 de 
l’Av. Santa Maria per un termini de dos anys.
 

2. Comunicar a la persona interessada que haurà de comun
de les circumstàncies que han permès la concessió de la reserva, com canvis de 
domicili o de número identificatiu de la targeta. Així mateix, resten obligades les 
persones familiars en cas de defunció o ingrés permanent en centre
la titular de la reserva.

 
3. 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'aparca
mínimes de 2'20 x 5'00 m.

4. Notificar l’acord a la persona interessada.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

S’aprova la proposta per unanimitat.  

Modificació llicència d'obres OMAJ2016000005 per la reforma integral 
d'habitatge unifamiliar al c/ Doctor Martí Soler ,9 

Concedir a la Sra. M.C.S.R. la modificació de la llicència OMAJ2016000005 per la 
reforma integral de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ Dr. Martí Soler, 9 
segons es detalla en el punt 1 de la relació de fets 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

S’aprova la proposta per unanimitat.  

Reserves d'estacionament. 

Reserva d'estacionament per persones amb mobilitat reduïda a l'Av. Santa 

Concedir a la Sra. A.M.M. la reserva d’aparcament personalitzada (targeta 
d’aparcament: 082142016000127005E) per disminució al davant del núm. 25 de 
l’Av. Santa Maria per un termini de dos anys. 

Comunicar a la persona interessada que haurà de comunicar qualsevol modificació 
de les circumstàncies que han permès la concessió de la reserva, com canvis de 
domicili o de número identificatiu de la targeta. Així mateix, resten obligades les 
persones familiars en cas de defunció o ingrés permanent en centre
la titular de la reserva. 

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. 

Notificar l’acord a la persona interessada. 
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Modificació llicència d'obres OMAJ2016000005 per la reforma integral 

la modificació de la llicència OMAJ2016000005 per la 
reforma integral de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ Dr. Martí Soler, 9 

al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

la casa consistorial. 

Reserva d'estacionament per persones amb mobilitat reduïda a l'Av. Santa 

la reserva d’aparcament personalitzada (targeta 
d’aparcament: 082142016000127005E) per disminució al davant del núm. 25 de 

icar qualsevol modificació 
de les circumstàncies que han permès la concessió de la reserva, com canvis de 
domicili o de número identificatiu de la targeta. Així mateix, resten obligades les 
persones familiars en cas de defunció o ingrés permanent en centre assistencial de 

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 

ment. La plaça tindrà unes dimensions 
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5. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

6. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
3.2.- Reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Joaquim 
Ruyra, 1 
 
 

Acord  

1. Habilitar una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús 
genèric davant del núm. 1 del
donada la condició d’equipament d’ús públic per un termini indefinit.

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

3. Senyalitzar la prohibició d’aparcament al costat dels números parells del c/ 
Joaquim Ruyra, consolidant un cordó 
tram de carrer. 

4. Notificar l’acord a la persona interessada.

5. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

6. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Lo

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
4.- Sobrevinguts. 
 
Se sotmet a votació la urgència per tractar la moció i s’aprova per unanimitat.
 
4.1.- Aprovació addenda Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del 
Maresme 
 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Aprovar l’addenda de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del 
Maresme, aprovat en data 16 de març de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del 
Maresme, que és del contingut literal següent:

 
<<ADDENDA DE L'ACORD PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 
L'OCUPACIÓ DEL MARESME 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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.

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Joaquim 

Habilitar una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús 
genèric davant del núm. 1 del c/ Joaquim Ruyra, sense reserva nominativa d’usuari 
donada la condició d’equipament d’ús públic per un termini indefinit.

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. 

Senyalitzar la prohibició d’aparcament al costat dels números parells del c/ 
Joaquim Ruyra, consolidant un cordó d’aparcament al costat dels senars en aquest 

Notificar l’acord a la persona interessada. 

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.

S’aprova la proposta per unanimitat.  

Se sotmet a votació la urgència per tractar la moció i s’aprova per unanimitat.

Aprovació addenda Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del 

Local, per unanimitat, acorda: 

Aprovar l’addenda de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del 
Maresme, aprovat en data 16 de març de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del 
Maresme, que és del contingut literal següent: 

ADDENDA DE L'ACORD PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 
L'OCUPACIÓ DEL MARESME  
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Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

Local. 

Reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Joaquim 

Habilitar una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús 
c/ Joaquim Ruyra, sense reserva nominativa d’usuari 

donada la condició d’equipament d’ús públic per un termini indefinit. 

Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb el pictorama internacional 
hibició en lloc visible indicant el 

número identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions 

Senyalitzar la prohibició d’aparcament al costat dels números parells del c/ 
d’aparcament al costat dels senars en aquest 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

cal. 

Se sotmet a votació la urgència per tractar la moció i s’aprova per unanimitat. 

Aprovació addenda Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del 

Aprovar l’addenda de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del 
Maresme, aprovat en data 16 de març de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del 

ADDENDA DE L'ACORD PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
A Mataró, a xxxx de xxxxxxx de 2016
 
REUNITS 
 
El senyor  Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal 
del Maresme. 
El senyor  David Bote Paz, alcalde de Mataró
El senyor Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella
El senyor Estanis Fors Garcia, alcalde d’Arenys de Mar
El senyor Joan Rabasseda Ferrer
El senyor Eudald Calvo Català, alcalde d’Argentona
El senyor Jordi Mir Boix, alcalde de Cabrer
La senyora Avelina Morales Serra, alcaldessa de Cabrils
La senyora Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac
La senyora Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar
El senyor Marc Bosch de Doria, alcalde de Dosrius
El senyor Joan Mercadé Carbó, alcalde de Malgrat de Mar
El senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde del Masnou
La senyora Rosa Funtané Vilà, alcaldessa de Montgat
El senyor Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius 
El senyor Valentí Agustí Bassa, alcalde de Palafolls
El senyor Xavier Amor Martín, alcalde de Pineda de Mar
El senyor Josep Triadó Bergés, alcalde de Premià de Dalt 
El senyor Miquel Buch Moya, alcalde de Premià de Mar
El senyor Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andre
La senyora Sónia Scafa Alvarez, alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta
El senyor Eduard Turon Mainat, alcalde de Sant Iscle de Vallalta
La senyora Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar
El senyor Amadeu Clofent Rosique, pri
Montalt 
El senyor Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna 
El senyor Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià 
La senyora Ester Pujol Martí, alcaldessa de Tiana
El senyor Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde 
El senyor Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt 
El senyor Damià del Clot Trias, alcalde de Vilassar de Mar
El senyor Gonzalo Plata Giménez, Secretari General Unió Intercomarcal de 
Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Oson
El senyor Lluís Torrents Díaz  Secretari Comarcal del Maresme d’Unió General 
de Treballadors –
La senyora Roser Moré i Roy, Presidenta de la Federació d’Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme
El senyor Xavier Castellví i Iglesia
Territorial de PIMEC

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

A Mataró, a xxxx de xxxxxxx de 2016 

El senyor  Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal 

El senyor  David Bote Paz, alcalde de Mataró 
senyor Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella 

El senyor Estanis Fors Garcia, alcalde d’Arenys de Mar 
El senyor Joan Rabasseda Ferrer , alcalde d’Arenys de Munt 
El senyor Eudald Calvo Català, alcalde d’Argentona 
El senyor Jordi Mir Boix, alcalde de Cabrera de Mar 
La senyora Avelina Morales Serra, alcaldessa de Cabrils 
La senyora Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac 
La senyora Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella  
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar

c Bosch de Doria, alcalde de Dosrius 
El senyor Joan Mercadé Carbó, alcalde de Malgrat de Mar 
El senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde del Masnou 
La senyora Rosa Funtané Vilà, alcaldessa de Montgat 
El senyor Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius  

Valentí Agustí Bassa, alcalde de Palafolls 
El senyor Xavier Amor Martín, alcalde de Pineda de Mar 
El senyor Josep Triadó Bergés, alcalde de Premià de Dalt  
El senyor Miquel Buch Moya, alcalde de Premià de Mar 
El senyor Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
La senyora Sónia Scafa Alvarez, alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta
El senyor Eduard Turon Mainat, alcalde de Sant Iscle de Vallalta
La senyora Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde de Sant Vicenç de 

El senyor Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna 
El senyor Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià  
La senyora Ester Pujol Martí, alcaldessa de Tiana 
El senyor Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera 
El senyor Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt  
El senyor Damià del Clot Trias, alcalde de Vilassar de Mar 
El senyor Gonzalo Plata Giménez, Secretari General Unió Intercomarcal de 
Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona -CCOO
El senyor Lluís Torrents Díaz  Secretari Comarcal del Maresme d’Unió General 

–UGT  
La senyora Roser Moré i Roy, Presidenta de la Federació d’Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme–FAGEM.  
El senyor Xavier Castellví i Iglesias, Vicepresident de la Comissió Executiva 
Territorial de PIMEC-Maresme. 
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El senyor  Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal 

 

La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar 

u de Llavaneres 
La senyora Sónia Scafa Alvarez, alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta 
El senyor Eduard Turon Mainat, alcalde de Sant Iscle de Vallalta 
La senyora Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar 

mer tinent d’alcalde de Sant Vicenç de 

El senyor Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna  

El senyor Gonzalo Plata Giménez, Secretari General Unió Intercomarcal de 
CCOO 

El senyor Lluís Torrents Díaz  Secretari Comarcal del Maresme d’Unió General 

La senyora Roser Moré i Roy, Presidenta de la Federació d’Associacions i 

s, Vicepresident de la Comissió Executiva 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

La senyora Alicia Rodríguez Luna, Presidenta de l’Acord pel Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Maresme i Consellera Delegada de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal del Mares
 
 
MANIFESTEN
 
I.- Que en data 10 de març de 2009 es signa l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme (en endavant l’Acord) per part dels alcaldes 
i alcaldesses dels 30 ajuntaments del Maresme, el secretari general d'Unió 
Intercomarcal del Vallès Oriental
Secretari General del Vallés Oriental i Maresme d'Unió General de 
Treballadors- UGT, Presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis de 
Mataró i comarca
de PIMEC, el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica del Consell 
Comarcal del Maresme i la Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de 
Ciutat de l'Ajuntament de Mataró.
 
II.-  Que l'objectiu general de l'Acord és el de treballar de forma conjunta i 
consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents 
polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per 
tal de millorar 
l'economia en l'àmbit territorial.
 
III.-  Que el Consell Comarcal del Maresme en el Ple de data 29 de setembre de 
2015 aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme que 
té per objectiu fomentar el desenvolupament de la comarca i dinamitzar la seva 
activitat econòmica i l’ocupació a través de la realització i posada en marxa de 
projectes integrats i alienats en aquest Pla Estratègic, i que l’eina per portar a 
terme els projectes d
l'Ocupació del Maresme.
 
IV.-  Que la Comissió Executiva de l'Acord en data 14 de desembre de 2015 
aprova un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016
estratègics: 
 

1. Política Industr
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la 
política industrial seran:

o Estratègia industrial  (eines de suport a les empreses)
o Promoció de l’ocupació
o Formació FP + Formació continua (aturats i en actiu)
o Polígons d’activitat
o Infraestructures i Mobilitat

 
2. Economia Social

 
3. Sector primari:  productes de la Terra i el Mar

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La senyora Alicia Rodríguez Luna, Presidenta de l’Acord pel Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Maresme i Consellera Delegada de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal del Maresme. 

MANIFESTEN  

Que en data 10 de març de 2009 es signa l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme (en endavant l’Acord) per part dels alcaldes 
i alcaldesses dels 30 ajuntaments del Maresme, el secretari general d'Unió 

l del Vallès Oriental-Maresme de Comissions Obreres
Secretari General del Vallés Oriental i Maresme d'Unió General de 

UGT, Presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis de 
Mataró i comarca-FAGEM, Director de Relacions Laborals i Po
de PIMEC, el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica del Consell 
Comarcal del Maresme i la Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de 
Ciutat de l'Ajuntament de Mataró. 

Que l'objectiu general de l'Acord és el de treballar de forma conjunta i 
consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents 
polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per 

 la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivitat de 
l'economia en l'àmbit territorial. 

Que el Consell Comarcal del Maresme en el Ple de data 29 de setembre de 
2015 aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme que 

bjectiu fomentar el desenvolupament de la comarca i dinamitzar la seva 
activitat econòmica i l’ocupació a través de la realització i posada en marxa de 
projectes integrats i alienats en aquest Pla Estratègic, i que l’eina per portar a 
terme els projectes d’aquest Pla, serà  l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i 
l'Ocupació del Maresme. 

Que la Comissió Executiva de l'Acord en data 14 de desembre de 2015 
aprova un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-2018 i es defineix 5 eixos 

Política Industrial: 
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la 
política industrial seran: 

Estratègia industrial  (eines de suport a les empreses)
Promoció de l’ocupació 
Formació FP + Formació continua (aturats i en actiu)
Polígons d’activitat econòmica (PAE) 
Infraestructures i Mobilitat 

Economia Social 

Sector primari:  productes de la Terra i el Mar 
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La senyora Alicia Rodríguez Luna, Presidenta de l’Acord pel Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Maresme i Consellera Delegada de Promoció 

Que en data 10 de març de 2009 es signa l'Acord pel Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Maresme (en endavant l’Acord) per part dels alcaldes 
i alcaldesses dels 30 ajuntaments del Maresme, el secretari general d'Unió 

Maresme de Comissions Obreres-CCOO, 
Secretari General del Vallés Oriental i Maresme d'Unió General de 

UGT, Presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis de 
FAGEM, Director de Relacions Laborals i Polítiques Socials 

de PIMEC, el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica del Consell 
Comarcal del Maresme i la Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de 

Que l'objectiu general de l'Acord és el de treballar de forma conjunta i 
consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents 
polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per 

la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivitat de 

Que el Consell Comarcal del Maresme en el Ple de data 29 de setembre de 
2015 aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme que 

bjectiu fomentar el desenvolupament de la comarca i dinamitzar la seva 
activitat econòmica i l’ocupació a través de la realització i posada en marxa de 
projectes integrats i alienats en aquest Pla Estratègic, i que l’eina per portar a 

l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i 

Que la Comissió Executiva de l'Acord en data 14 de desembre de 2015 
2018 i es defineix 5 eixos 

Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la 

Estratègia industrial  (eines de suport a les empreses) 

Formació FP + Formació continua (aturats i en actiu) 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Amb tres línies de treball:
o L´Horta del Maresme

Proximitat i Turisme). 
o Marítim (Pesca)
o Flor i Planta (

internacionalització).
 

4. Comerç, Restauració i Turisme
 

5. Maresme Marítim:
Activitats: primàries (pesca), serveis (gastronomia i turisme) i industrial i 
drassanes. 

 
V.- Que en el Pacte Desè de l’Acord pel Desenvolupament
l'Ocupació del Maresme preveu: que la Comissió Executiva i/o Plenari podran 
constituir tants grups de treball com estimin oportuns, amb la composició 
acordada en cada cas, per al desenvolupame
realització de seguiments d’actuacions o qualsevol altra funció s’estimi 
oportuna. 
 
VI.-  Que les parts, reconeixent
de comú acord, estableixen la present addenda a “l’Aco
Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de març de 2009, que es 
regirà per les següents.
 
 
CLAÙSULES 
 
PRIMERA.- MODIFICAR l’Acord pel Desenvolupament
l'Ocupació del Maresme signat en data 10 de març de 2009 per incloure les 
clàusules següents: 

 
PRIMERA.
2018 i la definició dels 5 eixos estratègics:
 
1. Política Industrial
Eina principal: Taula 
política industrial seran:

•
•
•
•
•

 
2. Economia Social

 
3. Sector primari:  productes de la Terra i el Mar

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Amb tres línies de treball: 
L´Horta del Maresme (lligat amb Restauració, Comerç de 
Proximitat i Turisme).  
Marítim (Pesca)(Lligat al projecte Maresme Marítim).
Flor i Planta (Mercat de la Flor, Comerç de proximitat, 
internacionalització). 

Comerç, Restauració i Turisme 

Maresme Marítim: 
Activitats: primàries (pesca), serveis (gastronomia i turisme) i industrial i 
drassanes.  

Que en el Pacte Desè de l’Acord pel Desenvolupament
l'Ocupació del Maresme preveu: que la Comissió Executiva i/o Plenari podran 
constituir tants grups de treball com estimin oportuns, amb la composició 
acordada en cada cas, per al desenvolupament de projectes, elaboració d’estudis, 
realització de seguiments d’actuacions o qualsevol altra funció s’estimi 

Que les parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest acte i 
de comú acord, estableixen la present addenda a “l’Acord pel Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de març de 2009, que es 
regirà per les següents. 

MODIFICAR l’Acord pel Desenvolupament
l'Ocupació del Maresme signat en data 10 de març de 2009 per incloure les 
clàusules següents:  

PRIMERA.- Desenvolupar un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016
2018 i la definició dels 5 eixos estratègics: 

Política Industrial: 
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la 
política industrial seran: 

• Estratègia industrial  (eines de suport a les empreses).
• Promoció de l’ocupació. 
• Formació FP + Formació continua (aturats i en actiu).
• Polígons d’activitat econòmica (PAE). 
• Infraestructures i Mobilitat. 

Economia Social 

Sector primari:  productes de la Terra i el Mar 
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(lligat amb Restauració, Comerç de 

resme Marítim). 
Mercat de la Flor, Comerç de proximitat, 

Activitats: primàries (pesca), serveis (gastronomia i turisme) i industrial i 

Que en el Pacte Desè de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i 
l'Ocupació del Maresme preveu: que la Comissió Executiva i/o Plenari podran 
constituir tants grups de treball com estimin oportuns, amb la composició 

nt de projectes, elaboració d’estudis, 
realització de seguiments d’actuacions o qualsevol altra funció s’estimi 

se mútuament plena capacitat per aquest acte i 
rd pel Desenvolupament 

Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de març de 2009, que es 

MODIFICAR l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i 
l'Ocupació del Maresme signat en data 10 de març de 2009 per incloure les 

Desenvolupar un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-

Política Industrial. Els 5 eixos principals de la 

Estratègia industrial  (eines de suport a les empreses). 

Formació FP + Formació continua (aturats i en actiu). 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Amb tres línies de treball:
•

•
•

 
4. Comerç, Restauració i Turisme

 
5. Maresme Marítim:

Activitats: primàries (pesca), serveis (gastronomia i turisme) i 
industrial i drassanes. 
 
SEGONA.
març de 2018.
 
TERCERA.
Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme, signat en data 
10 de març de 2009.

 
I perquè així consti i en senyal de conformitat , les parts ho signen 
al lloc i data assenyalat a l’encapçalament.
 
Signants,- “ 

 
 
 

2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni aprovat en l’apartat anterior 
d’aquest acord.  

 
3. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 

compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i publicar així mateix el conveni de referència un 
cop s’hagi signat per les parts, i remetre còpia del conveni un cop formalitzat al 
Registre de convenis i base de dades del “Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”.  
 

4. Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme.
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
5.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Amb tres línies de treball: 
• L´Horta del Maresme (lligat amb Restauració, Comerç de 

Proximitat i Turisme).  
• Marítim (Pesca)(Lligat al projecte Maresme Marítim).
• Flor i Planta (Mercat de la Flor, Comerç de proximitat, 

internacionalització). 

Comerç, Restauració i Turisme 

Maresme Marítim: 
Activitats: primàries (pesca), serveis (gastronomia i turisme) i 
industrial i drassanes.  

SEGONA.- La vigència de la present addenda s’estén fins el 15 de 
març de 2018. 

TERCERA.- Es mantenen la resta de Pactes de l'Acord pel 
Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme, signat en data 
10 de març de 2009. 

I perquè així consti i en senyal de conformitat , les parts ho signen 
al lloc i data assenyalat a l’encapçalament. 

Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni aprovat en l’apartat anterior 

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i publicar així mateix el conveni de referència un 
cop s’hagi signat per les parts, i remetre còpia del conveni un cop formalitzat al 

istre de convenis i base de dades del “Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”.   

Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme.

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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(lligat amb Restauració, Comerç de 

(Lligat al projecte Maresme Marítim). 
(Mercat de la Flor, Comerç de proximitat, 

Activitats: primàries (pesca), serveis (gastronomia i turisme) i 

denda s’estén fins el 15 de 

Es mantenen la resta de Pactes de l'Acord pel 
Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme, signat en data 

I perquè així consti i en senyal de conformitat , les parts ho signen per duplicat 

Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni aprovat en l’apartat anterior 

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i publicar així mateix el conveni de referència un 
cop s’hagi signat per les parts, i remetre còpia del conveni un cop formalitzat al 

istre de convenis i base de dades del “Ministerio de Hacienda y 

Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme. 


