
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de 
Secretaria  

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 15 de desembre de 2016, va adoptar els
acords següents: 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 1 de desembre 
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Subvencions 
2.1.- Programa complementari Suport Inversió Local
 
 

 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 
1. Acceptar l’ajut de 44.338,80 

“suport a la inversió local”.

2. Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva exe
cució. 

3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

4. Notificar aquest acord als Serveis Tècnics i a Inte

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
3.- Mobilitat 
3.1.- Eliminació del cordó d'aparcament a la Riera Salvet (tram c/ Francesc Codina)
 
 

Acord  

1. Eliminar el cordó d’estacionament del tram del c/ Francesc Codina de la Riera 
Salvet i definir els carrils de circulació amb ample suficient segons 

2. Implantar passos de vianants per travessar el c/ Francesc Codina a la cruïlla de 
l’Av. de la Cisa i el c/ Font d’en Colomer.

3. Comunicar l’acord a la brigada de serveis per a iniciar les tasques d’
la Policia Local per coordinar les tasques de senyalització pertinents.

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
4.- Sobrevinguts. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 15 de desembre de 2016, va adoptar els

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de la darrera acta de data 1 de desembre de 2016 

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

Programa complementari Suport Inversió Local 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

44.338,80 € concedit per la Diputació de Barcelona per a l’actuació 
“suport a la inversió local”. 

Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva exe

Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

Notificar aquest acord als Serveis Tècnics i a Intervenció-Tresoreria.

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Eliminació del cordó d'aparcament a la Riera Salvet (tram c/ Francesc Codina)

Eliminar el cordó d’estacionament del tram del c/ Francesc Codina de la Riera 
efinir els carrils de circulació amb ample suficient segons 

Implantar passos de vianants per travessar el c/ Francesc Codina a la cruïlla de 
l’Av. de la Cisa i el c/ Font d’en Colomer. 

Comunicar l’acord a la brigada de serveis per a iniciar les tasques d’
la Policia Local per coordinar les tasques de senyalització pertinents.

S’aprova la proposta per unanimitat. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 15 de desembre de 2016, va adoptar els 

de Barcelona per a l’actuació 

Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva exe-

Tresoreria. 

Eliminació del cordó d'aparcament a la Riera Salvet (tram c/ Francesc Codina) 

Eliminar el cordó d’estacionament del tram del c/ Francesc Codina de la Riera 
efinir els carrils de circulació amb ample suficient segons  

Implantar passos de vianants per travessar el c/ Francesc Codina a la cruïlla de 

Comunicar l’acord a la brigada de serveis per a iniciar les tasques d’implantació i a 
la Policia Local per coordinar les tasques de senyalització pertinents. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de 
Secretaria  

 

 

No n’hi ha hagut. 
 
5.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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