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NOTIFICACIÓ 

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 11 de gener de 2018 , va adoptar 

l’acord següent: 

“ 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: TALP2018000001 

 

Assumpte 

Actuació a l'arbrat a l'àmbit de l'urbanització Sant Sebastià 

 

Relació de fets  

Al juny de l'any 2015, es va elaborar el Pla d'Accessibilitat de Vilassar de Dalt. Aquest pla 

recull, entre altres, les mancances del municipi pel que fa al compliment de l'accessibilitat 

en diversos carrers, i estableix unes zones d'actuació prioritària, on cal realitzar les 

actuacions amb la major agilitat possible. 

 

Segons aquest pla, la zona de Sant Sebastià presenta diversos carrers d'actuació prioritària, 

essent aquest un dels criteris que s’ha de tenir en compte a l'hora d'establir quins exemplars 

s'eliminaran a més urgència i quins poden esperar. 

 

En els darrers anys, s’han rebut diverses queixes dels veïns de la urbanització Sant Sebastià 

per les molèsties ocasionades pels arbres, com la manca de visibilitat, la necessitat de 

baixar de la vorera per què els arbres impedeixen el pas i de les destroces que ocasionen, 

tant aixecant voreres i asfalt de la calçada com trencant murs i canonades particulars. 

 

L'any 2016, es va començar la redacció del Pla de gestió del Verd Públic de Vilassar de 

Dalt, aquest pla contempla, pel que es refereix a l'arbrat dels carrers que ens ocupa, quins 

exemplars s'han d'eliminar, quins s'han de reposar i es proposen diverses espècies menys 

agressives amb l'entorn, amb creixements més lents i de gruixos inferiors. 
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El tècnic de medi ambient, en data 9 de gener del 2018, ha emès un informe favorable i 

estableix, entre d’altres, el següent:  

 

“Els criteris que justificaran l'ordre de prioritats i la tala, eliminació i/o reposició dels 

exemplars seran els següents: 

1. El compliment del Pla d'Accessibilitat de Vilassar de Dalt. 

2. El compliment del Pla de Gestió del Verd Públic de Vilassar de Dalt. 

 

Així mateix, poden esdevenir també, criteris de justificació i/o priorització els 

següents: 

 

1. Trobar un exemplar mort o en un estat irrecuperable. 

2. La presència d'un exemplar davant d'una entrada que impedeixi el pas. 

3. Que un exemplar malmeti la vorera o altres elements com murs o calçada. 

4. Qualsevol altre cas que, a criteri dels serveis tècnics, s'hagi de tenir en compte. 

 

La tala es realitzarà seguint un pla de millora de la zona i es durà a terme els propers 

anys.  

 

Els carrers objecte de les millores són: 

 

Carrer Mossèn Josep Mas 

Carrer Ramon i Cajal 

Carrer Pompeu Fabra 

Carrer Santiago Rusiñol 

Carrer Lluis Folch i Torres 

Camí antic de Cabrils 

Carrer Girona 

Carrer Lleida 

Carrer Tarragona 

 

Les espècies que predominen a l'urbanització són: 

Lilà de les indies, Melia,  Melia azedarach 

Morera, Morus sp. 

Negundo, Acer negundo 

Xiprer, Cupressus sempervirens 

Pollancre, populus sp. 

 

Es pot trobar alguna planta de tipus arbustiu i algun individu d'una altra espècie, però 

que no són significatius. 

 

Cap dels arbres anteriors forma part del catàleg de patrimoni.” 
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Proposta d’acord 

1. Aprovar la tala d’arbres de la urbanització Santa Sebastià seguint els criteris establerts 

pel tècnic de medi ambient en l’informe de data 9 de gener del 2018. 

1. Encomanar al tècnic de medi ambient, al cap de la brigada municipal i al cap de 

Territori establir un calendari de fases d’actuacions a realitzar amb les justificacions 

pertinents segons els criteris de prioritats definits. 

2. En funció d’aquest calendari es definiran els lots d’arbrat a eliminar de forma 

progressiva i es comunicarà als interessats dels trams dels carrers inclosos, tant l’abast 

com el calendari d’execució 

3. Traslladar aquest acord al departament de comunicació per tal de publicar el present 

acord en el Portal de la Transparència de l’ajuntament. 

 

 

” 

La qual cosa us comunico als efectes oportuns. 

 

 

A Vilassar de Dalt. 
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