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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 3 de desembre  de 2015, va adoptar els 
acords següents: 
 
 
2.1.- Canvi d'ús de local a habitatge al c/ Bernat Metge, 13 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2015000017 
 
 
Acord 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 

1. Concedir a REFORMAS SANTOS SL la llicència per canvi d’ús de local a 
habitatge al c/ Bernat Metge, 13. 

2. 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: 

- Abans d’iniciar les obres caldrà presentar, si cal ocupació de via pública, plànol 
d’ocupació, tanca perimetral i durada prevista. 

3. 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 
expressament. 

4. 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. 

5. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 291,02.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

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

8. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
2.2.- Reforma i ampliacio d'habitatge unifamiliar aillat existent. 
 
 
Acord 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
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1. Concedir al Sr. A.P.M. la llicència per la per reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al c/ Montcabrer, 10. 

2. 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: 

- Abans d’iniciar les obres caldrà presentar, si cal ocupació de via pública, plànol 
d’ocupació, tanca perimetral i durada prevista. 

- 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. 

3. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 383,79.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

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

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

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
3.1.- Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Maresme, per al suport i assistència tècnica en l'àmbit de l'enginyeria municipal. 
 
 
 

Proposta d’acord 
1. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració per al suport i assistència tècnica 

en l’àmbit de l’enginyeria municipal, signat amb el Consell Comarcal del Maresme. 
2. Incorporar una dotació al pressupost de 2016 per tal de poder fer front al pagament 

del serveis addicionals inclosos a l’addenda. 
3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, als Serveis Territorials  i 

al Departament d’Intervenció. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
3.2.- Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per la compra agregada dels serveis de 
telecomunicacions. 
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Resolució 
1. Aprovar conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 

de Vilassar de Dalt per la compra agregada dels serveis de comunicacions fixes (LOT 
1), dels serveis de comunicacions mòbils (LOT 2). 

1. Aprovar la despesa, com a màxim de 110.000 €, IVA inclòs, prevista per l’execució del 
contracte del servei de telecomunicacions durant el període d’1 de gener de 2016 al 31 
de desembre de 2017, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys addicionals. 

2. Notificar-ho al Consell Comarcal del Maresme. 

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
3.3.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per dur a 
terme el Programa Treball i Formació 2015 del SOC, per a la contractació de 3 
Peó/Operari/a de brigada dins el Projecte Manteniment i rehabilitació via pública, 
edificis, instal·lacions i espais municipals. 
 
 
Resolució 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per dur a terme el 
Programa Treball i Formació 2015 del SOC, per a la contractació de 3 Peó/Operari/a de 
brigada dins el Projecte Manteniment i rehabilitació via pública, edificis, instal∙lacions i 
espais municipals. 
 
Segon: Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, i als Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 
Tercer: Ratificar aquest Decret a la propera reunió que es faci de la Junta de Govern 
Local. 
 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
4.1.- Acceptació de la subvenció corresponent al Programa complementari de 
Garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 
 
Proposta d’acord 

1. Acceptar l’ajut de 24.989,83€, atorgat per la Diputació de Barcelona dins el 
Programa complementari de Garantia de la suficiència financera local i de suport a 
la prestació de serveis socials del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
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2. Acceptar els termes que regulen la concessió i les condicions per a la seva 
execució. 

3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Departament d’Intervenció. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 


