
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 18 de febrer de 2016, va adoptar els
acords següents: 
 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 4 de febrer de 2016
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Medi ambient 
 
2.1.- Tala d'arbres a la propietat privada del c/ Dr. Martí Soler, 5.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Autoritzar al Sr. E.P.S. la tala d’un 
c/ Dr. Martí Soler, 5. 
2. Recordar que caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament.
3. Notificar-ho a l'interessat.

 
 
3.- Sobrevinguts. 
 
3.1.- Resolució d'expedient de 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

 

Acord 

1. Desestimar el recurs de r
rebut pel registre en data 9 de juny.
 
2. Notificar aquest acord al senyor M
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
 
 
 
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 
 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 18 de febrer de 2016, va adoptar els

Aprovació de la darrera acta de data 4 de febrer de 2016 

unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Tala d'arbres a la propietat privada del c/ Dr. Martí Soler, 5. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000022 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
la tala d’un pebrer i un pi pinyoner dins la propietat privada del 

2. Recordar que caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament. 
ho a l'interessat. 

Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000123 

1. Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor 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., a la Junta de Compensació de La Cisa i a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 18 de febrer de 2016, va adoptar els 

pebrer i un pi pinyoner dins la propietat privada del 

 

en data 30 de maig de 2015, 

Junta de Compensació de La Cisa i a 


