ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
18 de maig de 2015
9.40 h a 9.50 h
Sala de Govern
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
Rafael Cabanilla Casado
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Josep María Garzón Llavina
Mercedes Pérez Piedrafita
Jordi Talarn Brich
Tècnics:
Begoña Ballvé Jérez
Anna Maria Gómez Jiménez
Antonio Martinez Martinez
Interventor accidental
Josep Pérez Marín
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Aprovació de certificació d’obres
4. Denegació de l’aprovació de la liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació “La
Farinera”
5. Aprovació del preu públic d’una activitat
6. Autorització de l’ocupació temporal de la via pública
7. Mocions d’urgència
8. Torn obert de paraules
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1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local aprova l’acta de la sessió d’11 de maig de 2015.
2. - Correspondència
No n’hi ha.
3. - Aprovació de certificació d'obres
Atès el contracte d’obres “Biblioteca i Comissaria de Policia Local: 1a Fase.
Comissaria de Policia Local” (Exp. COOB/09040), formalitzat amb l’adjudicatària
“UTE Construccions Francesc Vidal, SA i Master Cold, SL Comissaria Mollet del
Vallès Llei 18/1982” en data 19 de març de 2010.
Atès el Decret de l’Alcaldia de 19 de juliol de 2012 d’autorització de la cessió del
contracte d’obres “Biblioteca i Comissaria de Policia Local: 1a Fase. Comissaria de
Policia Local” de l’adjudicatària cedent “UTE Construccions Francesc Vidal, SA i
Master Cold, SL Comissaria Mollet del Vallès Llei 18/1982” a Abolafio Construccions,
SL, amb NIF B62752316, formalitzat amb la cessionària en data 1 de novembre de
2012.
Atesa la certificació núm. 37 del contracte d’obres de referència, emesa per la Direcció
facultativa formada pels arquitectes Oriol Cusidó Garí (col·legiat núm. 32.971-1) i Irene
Marzo Llovet (col·legiada núm. 37.985-9) en nom de Taller 9s arquitectes, SCP i
l’arquitecte tècnic municipal d’Obra Pública Juan Carlos Cayuela Maestre, de data 31
de març de 2015.
Atès l’apartat c) del Decret d’alcaldia núm. 1998 d’11 de juny de 2011 de delegació de
competències, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de
juliol de 2011.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar la certificació núm. 37, de data 31 de març de 2015, del contracte d’obres
“Biblioteca i Comissaria de Policia Local: 1a Fase. Comissaria de Policia Local”,
executada per Abolafio Construccions, SL i emesa per la Direcció facultativa, per
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l’import principal de 91.592,43 euros, més 19.234,41 euros corresponent a l’import
de l’IVA.
2. Aplicar la despesa de 110.826,84 euros a la partida D6-622.32-1300 del pressupost
municipal de despeses.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.-Denegació de l’aprovació de la liquidació definitiva del projecte de
reparcel·lació “La Farinera”
Retirat.
5. - Aprovació del preu públic d'una activitat
La tècnica de Promoció de la Salut, mitjançant informe de 11 de maig de 2015, proposa
l’aprovació d’una activitat emmarcada en el programa Cuidem-nos, que aquest any
oferirà un taller adreçat a tota la ciutadania per prevenir trastorns i malalties mentals
(M105 Salut Pública 2015/5).
Ateses l’Ordenança de preus públics núm. 3.3, per a la prestació dels serveis culturals i
de temps lliure.
Atès del Decret d’alcaldia de 29 d’octubre de 2013, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar la realització del Taller sobre l’Artterapia emmarcat en el programa
Cuidem-nos, adreçat a la ciutadania els dies 30 de juny i 2 de juliol de 18 a 20 hores
al Centre Cultural La Marineta.
2. Aprovar el preu públic d’inscripció a l’activitat per un import de 10 € per persona.
3. Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6. - Autorització de l'ocupació temporal de la via pública
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Ateses les sol·licituds núm. 5748, 5751, 7571, 7645 i 8799 de dates 1, 27 i 28 d’abril i 7
de maig de 2015, respectivament, mitjançant les quals el sr. Charlie Gilbert Lods
(120775Z00027) (F247201500051), sol·licita l’ocupació de la via pública al Parc del Ca
l’Estrada, per a la instal·lació d’una exposició itinerant “Prehistòric Tour”, del 4 al 17
de maig de 2015.
Atès l’informe del director de Serveis Personals de data 7 d’abril de 2015.
Atesos els informes del servei d’Inspecció 14 i 22 d’abril de 2015.
Atès l’informe del cap de serveis Econòmics de 5 de maig de 2015.
Atès els articles 20, 59 i 60 d l'Ordenança de Convivència Ciutadana.
Atesos els articles 6, 23, 29, 32, 41.9 i 43 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, 39 i 107 del Decret
112/2010. de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitat
recreatives, 56.3 i 60.1 del Reglament de Patrimoni de les ens locals, aprovats pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 107, 108, 109 i 110 de l’Ordenança d’intervenció
municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Atès l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Atès del decret d’Alcaldia de 11 de juny de 2011 de delegació de competències.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Autoritzar a Charlie Gilbert Lods (120775Z00027), la llicència d’establiment no
permanent desmuntable i l’ocupació de la via pública al Parc de Ca l’Estrada, des
del dia 4 al 17 de mag de 2015, per a la instal·lació d’una exposició itinerant
“Prehistòric Tour”, condicionat a les condicions tècniques que recull l’informe del
servei d’Inspecció de data 22 de març de 2015, el qual s’adjunta a la present
resolució.
2. La llicència i l’autorització per a l’ocupació de l’espai obert al públic, es subjecta a
les condicions següents:
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2.1. L’establiment ha de col·locar a l’exterior de l’establiment un rètol amb les
dades següents:
Horari màxim d’obertura: Laborables: 17.00 a 21.00 hores.
Dissabtes i festius: 10.00 a 22.00 hores.
Aforament màxim: 490.
Valor màxim d’immissió exterior: 50 dB(A).
2.2. Documentació a presentar posterior al muntatge i abans de l’inici de
l’activitat:
Control inicial amb resultat favorable realitzat per una Entitat Col·laboradora
de l’Administració (ECA) o pel tècnic titular, competent per raó de la matèria.
(Es presentarà una vegada realitzat el muntatge amb l’activitat en
funcionament i abans de l’inici de l’espectacle).
Certificat final del muntatge de les estructures desmuntables i de les
instal·lacions firmat pel tècnic titulat, competent per raó de la matèria.
2.3. Documentació que el titular ha de tenir disponible pels serveis tècnics
municipals:
Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d’Indústria,
de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació
específica.
Contracte de manteniment en vigor de les instal·lacions elèctriques existents
firmat per una empresa acreditada per l’administració.
El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendi. (RD 1942/1993, de 5
de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
2.4. No ocupar més superfície que l’autoritzada en aquesta llicència, doncs en cas
contrari els interessats hauran de pagar el doble de la taxa que correspongui
alhora que restaurar el domini indegudament ocupat.
2.5. Responsabilitzar-se de l’ordre i la neteja de l’espai públic ocupat fins a la
conclusió de l’autorització, inclosa la retirada de tot tipus de publicitat.
2.6. En relació amb les activitats promocionals i de publicitat:
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Cal dir que els carrers a on habitualment s’autoritzen els cartells publicitaris
no es podran utilitzar per coincidir amb la campanya electoral. Es recomana
fer publicitat amb cartells mitjançant els comerços de la població, amb
l’autorització dels mateixos.
Cal recordar que a partir del dia 8 de maig de 2015 comença l’època electoral,
en la qual l’Ajuntament reserva els següents espais per la propaganda
electoral. Aquests espais no es poden utilitzar per a col·locar la propaganda
de l’activitat.
a)

479 fanals, distribuïts a les vies urbanes següents:
C. Anselm Clavé ........................................ 5
Av. Badalona .............................................. 7
Av. Burgos ............................................... 27
C. Can Fàbregas ....................................... 15
C. Can Flequer .......................................... 15
C. Francesc Layret .................................... 25
C. Gaietà Vínzia ....................................... 19
C. Gallecs.................................................. 20
C. Granollers............................................. 16
C. Joan Maragall....................................... 27
C. Nicaragua............................................. 14
Rda. Orient.................................................. 9
Rb. Pompeu Fabra .................................... 70
C. Puntaires .............................................. 11
Av. Rabassaires ........................................ 35
Av. Rafael Casanovas .............................. 10
Av. Rívoli ................................................. 60
Pg. Ronda ................................................. 14
Via Ronda ................................................. 36
Av. Teixidores .......................................... 44

b) 72 plafons (expositors), distribuïts a les vies urbanes següents:
Av. Antoni Gaudí ....................................... 6
Av. Caldes de Montbui ............................... 6
C. Can Flequer ............................................ 6
Rb. Fiveller ................................................. 6
C. Francesc Layret ...................................... 6
Av. Llibertat ............................................... 6
Rb. Nova ..................................................... 6
C. Onze de Setembre .................................. 6
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Rda. Orient ................................................. 6
Rb. Pompeu Fabra ...................................... 6
Av. Rafael Casanova .................................. 6
Av. Rívoli ................................................... 6
c) 14 panells (pirulí, columna anunciadora) distribuïts als indrets següents:
Rb. Balmes, amb pl/ Catalunya .................. 1
C. Can Pantiquet, amb Hipòlit Lázaro ....... 1
C. Eric Morera, amb c/ Can Mollet ............ 1
C. Francesc Layret, amb av/ Rívoli ............ 1
C. Granollers, amb c/ Can Flequer ............. 1
C. Joan Maragall, amb pl/ Sant Isidre ........ 1
Av. Llibertat, davant Mercat ...................... 1
Av. Parc, amb c/ Cristóbal Colón ............... 1
Av. Parc, amb c/ Pau Vila .......................... 1
Av. Rívoli, amb pl/ Borrell ......................... 1
Via Ronda, amb c/ Fèlix Ferran ................. 1
C. Salvador Espriu, amb c/ Mestre Viñas . . 1
Estació de França ....................................... 1
Parc de l’estació de Santa Rosa .................. 1
Normativa aplicable pel que fa a la publicitat amb megafonia:
1.

Aquest tipus d’activitat es considera publicitat dinàmica i es troba
regulada en el títol IV de la Ordenança de convivència ciutadana el qual
estableix la necessitat de disposar de llicència municipal i estableix la
discrecionalitat en l’atorgament de la llicència corresponent en funció del
impacte ambiental i la repercussió en el trànsit i en la seguretat viària. En
aquest sentit la circulació d’un vehicle amb megafonia no ha d’afectar a
la seguretat viària i a la fluïdesa del trànsit sempre i quant aquest vehicle
no faci parades innecessàries ni estacioni en llocs prohibits pel
Reglament general de circulació i la Ordenança municipal de circulació
de vianants i vehicles.

2.

Per altra banda d’acord amb el punt 3 de l’article 86 de la Ordenança de
convivència ciutadana no es podrà concedir cap llicència que permeti
l’activitat de publicitat mitjançant l’ús de vehicles des de les dues del
migdia fins a les cinc de la tarda, ni des de les deu de la nit fins a les nou
del matí de l’endemà. Per tant caldrà modificar l’horari proposat de les
16 a les 17 hores.
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3.

No es podrà superar els nivells d’immissió establerts en la Ordenança
municipal sobre soroll i les vibracions

2.7. Dels plànols adjunts se’n desprèn que hi haurà circulació de vehicles de gran
tonatge (camions i caravanes). Aquest camions hauran d’accedir
exclusivament pel gual habilitat a tals efectes des de la rambla Pompeu Fabra,
retirant les pilones extraïbles que hi ha instal·lades en aquest punt. Aquestes
pilones s’hauran de retirar per facilitar l’accés dels vehicles, però
immediatament caldran que es retornin al seu emplaçament i es tanquin amb
la clau corresponent. Els vehicles podran circular i aturar-se exclusivament per
l’espai amb graves, no pavimentat ni enjardinat.
2.8. Pel que fa a fora de l’àmbit delimitat als plànols, no s’hi podrà circular ni
situar elements, ni fixos ni mòbils ni es podran utilitzar, ni momentàniament,
de zona d’aplegada de materials.
2.9. Les connexions d’aigua i enllumenat han de ser independents de les
municipals. Qualsevol utilització de les instal·lacions del parc (clavegueram i
drenatges, aigua, enllumenat, etc) caldrà que sigui autoritzada prèviament i per
escrit específicament pels serveis municipal corresponent. La instal·lació del
circ no podrà interferir en l’ús normal del parc ni en el funcionament de les
instal·lacions i serveis implicats.
2.10. A sota la zona de grades (plaques fotovoltaiques) hi ha una caseta de
manteniment a la qual cal accedir diàriament amb els vehicles de manteniment
de parcs i jardins d’una empresa contractada. Això implica que cal modificar
la distribució especificada al plànol per tal que quedi sempre disponible un
recorregut de circulació i maniobra per aquests i altres vehicles sense
necessitat de trepitjar per les zones pavimentades o enjardinades.
2.11. Un cop finalitzat el període establert per a la instal·lació del circ, caldrà que
els elements instal·lats siguin retirats tan ràpidament com sigui possible i un
cop retirats no hi podran restar caravanes o camions.
3. Girar la liquidació tributària provisional número 939373, per import de 1.420,49
euros, en concepte de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
situats a la via pública i rodatges cinematogràfics.
4.

Girar la liquidació tributària provisional número 939374, per import de 1.529,00
euros, en concepte de dipòsit per a garantir la neteja de l’espai ocupat i de qualsevol
altre indret que s’hagi vist afectat amb motiu de l’ocupació esmentada difusió de
l’acte
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5.

Girar la liquidació tributària provisional número 939375, per import de 300,00
euros, en concepte de llicència municipal per als espectacles de circ i altres dutes a
terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable.

6.

Girar la liquidació tributària provisional número 939376, per import de 62,47 euros,
en concepte de llicències i control de la publicitat dinàmica.

7.

Comunicar a les àrees de Serveis Generals, Innovació i Planificació (Policia
Municipal i Gestió Tributària) i a Serveis Territorials i Espai Públic (Activitats) el
contingut d’aquesta resolució als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat
7. - Mocions d'urgència
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat declarar d'urgència i tractar en aquesta
sessió els assumptes següents:
Acceptació de beneficis de sinistralitat de la pòlissa de vida
Atès que la companyia d’assegurances Axa, ha lliurat a l’Ajuntament un xec del BBVA,
per un import de 50.972,96 €, per benefici de sinistralitat, com a conseqüència de no
haver tramitat cap sinistre de la pòlissa vida que hi ha contractada amb l’esmentada
companyia durant l’exercici de l’any 2014.
Atès el decret de l’alcalde de l’11de juny de 2011, de delegació de competències.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
PROPOSO
Acceptar i ingressar a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament la quantitat
de 50.972,96 €, corresponents al benefici de sinistralitat, de l’any 2014, de la pòlissa de
vida.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. - Torn obert de paraules
No n'hi ha.
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El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
21/05/2015

L'ALCALDE
MONRAS GALINDO, JOSE
22/05/2015
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