ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
4 de juny de 2012
De 17.15 a 17.25
Sala de Govern
Membres assistents
Josep Monràs Galindo, president
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont Artal

Tècnics
Ana Agüera Ponce
Ana Mª Gómez Jiménez
Antonio Martínez Martínez
José Quesada Tornero
Oriol Valls i Rovira
Alicia Puig i Romagosa, secretària
José Barberà Boix, interventor
Absents
Mireia Dionisio Calé
Josep Maria Garzón Llavina
Feliu Guillaumes i Ràfols

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Aprovació de la modificació d'un projecte d'obra major
4. Aprovació dels criteris i els preus públics de la XXIX Fira d'Artesans
5. Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona
6. Mocions d'urgència
7. Torn obert de paraules

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local aprova l'acta de la sessió de 29 de maig de 2012.
2.- Correspondència
No n'hi ha.
3.- Aprovació de la modificació d'un projecte d'obra major
Atesa la instància de referència 1983/12 que adjuntem amb aquest dictamen (exp. OMA
2010001) a la que s’acompanya projecte de les modificacions, que a continuació
s’indiquen, introduïdes durant l’execució de les obres de construcció d’un habitatge
unifamiliar al carrer del Tajo núm.9:





S’ha posposat la construcció de l’ascensor tapant els accessos amb envà de
plaques de guix per permetre la seva posterior col·locació.
Per tal de complir el Decret d’habitabilitat en el seu punt 3.4 accessibilitat
apartat 2, es col·loca una porta d’accés a l’habitatge a la planta primera on es
desenvolupa el programa mínim practicable: accés, cambra higiènica, cuina i
espai d’ús comú.
S’ha modificat el color de la part inferior de l’aplacat de pedra de la façana, una
mica més fosc que la part superior.

Atesos els informes de la tècnica de l’Oficina d’Habitatge de data 7 de maig de 2012 i
de la Cap de Gabinet Tècnicoadministratiu de Serveis Territorials i Espai Públic de data
25 de maig de 2012, emesos segons el que preceptua l’article 180.3 del Decret
Legislatiu 1/20105, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el decret de l’Alcaldia de 11 de juny de 2011, de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Aprovar a la senyora Helena Font Jornet i al senyor Gerard del Rosario Calaf, per no
infringir les Normes Generals en matèria d’Edificació, les modificacions introduïdes al
projecte que va servir de base per a la concessió, per acord de la Junta de Govern Local
de data 4 d’octubre de 2010, de la llicència municipal per realitzar les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer del Tajo, núm. 9.
S'aprova per unanimitat
4.- Aprovació dels criteris i els preus públics de la XXIX Fira d'Artesans
Del 14 al 16 de setembre de 2012 se celebrarà la XXIX Fira d’Artesans als carrers de
Portugal, Sol, Bartomeu Robert, Can Pacià i la plaça de l’Artesania (C124 Cultura
2012/1).

D’acord amb l’informe conjunt de la cap de la Unitat Tècnica dels Serveis Culturals i
Cívics i del cap de secció de Cultura, Joventut i Gent Gran, de data 30 de maig de 2012.
Atesa l’Ordenança reguladora del seu preu públic 3.10.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar els criteris per poder participar a la XXIX Fira d’Artesans de Mollet del
Vallès, del 14 al 16 de setembre de 2012.
2. Aprovar els preus públics per a la prestació dels serveis d’organització de la XXIX
Fira d’Artesans de Mollet del Vallès, segons es detalla a continuació:
-

Artesans del sector alimentari
Artesans del sector no alimentari

150 €
50 €

Normes d’aplicació i bonificacions:
a) Als artesans del sector alimentari que participin i que acreditin la seva
residència
habitual a Mollet del Vallès, se’ls aplicarà una bonificació del 50
% sobre la tarifa ordinària.
b) Als artesans del sector no alimentari que participin i que acreditin la seva
residència
habitual a Mollet del Vallès, se’ls aplicarà una bonificació del 25
% sobre la tarifa ordinària.
S'aprova per unanimitat
5.- Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona
5.1.- Acceptació d'una subvenció de la Diputació de Barcelona per Implementació del
Pla Estratègic Mollet 2025
Atès que la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació desenvolupa i impulsa la gestió i planificació estratègica territorial en general.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès impulsa un Pla Estratègic de Ciutat Mollet
2025 i durant el seu procés d’elaboració hi va comptar amb la col·laboració i el suport
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant escrit de data de registre d’entrades 13
de maig de 2011, notifica que s’aprova la concessió d’una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Mollet per al projecte Implementació del Pla Estratègic Mollet 2025.

Atès que el programa de suport als ajuntaments per gestió i planificació estratègica
territorial, dins del programa d’estratègies per al desenvolupament econòmic local,
forma part del objectius del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat.
Vist el decret per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, de data 23 de
febrer de 2012 per al desenvolupament del programa de suport als ajuntaments.
Vist l’informe de l’Oficina del Pla Estratègic de data 31 de maig de 2012 amb el
vistiplau de la Directora del Servei d’Acció Institucional i Participació.
Atès el decret d’Alcaldia de 31 de maig de 2011 de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per la Diputació
de Barcelona per import de 16.000 euros, per al desenvolupament del programa de
suport als ajuntaments per a estratègies per al desenvolupament econòmic local.
S'aprova per unanimitat
5.2.- Acceptació de l'atorgament del suport econòmic de 14.831,14 euros de la
Diputació de Barcelona per a l'actuació "Disseny de la nova base de dades de ciutadans
de Mollet del Vallès i normalització i depuració de la informació".
Atesa la resolució de la convocatòria per a l’any 2012, per a la concessió d’ajuts
econòmics de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del pla de concertació, de la
Diputació de Barcelona i que la Junta de Govern en sessió de 26 d’abril de 2012 va
aprovà.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès es va presentar a aquesta convocatòria amb
l’actuació “Disseny de la nova base de dades de ciutadans de Mollet del Vallès i
normalització i depuració de la informació” amb el codi XBMQ 12/Y/86164 i essent la
concessió de l’import total de 14.831,14 euros.
Atès el decret de l'Alcaldia d’11 de juny de 2011 de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Acceptar, en el marc de la convocatòria de la concessió d’ajuts econòmics de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del pla de concertació, per a l’any 2012, l’atorgament
del suport econòmic de 14.831,14 euros de la Diputació de Barcelona per a l’actuació

“Disseny de la nova base de dades de ciutadans de Mollet del Vallès i normalització i
depuració de la informació”.

S'aprova per unanimitat
5.3.- Acceptació d'una subvencio atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de
consum
Atès que la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa Local de Consum, com a òrgan
de participació dels ajuntaments per dinamitzar i coordinar les polítiques de defensa de
les persones consumidores i usuàries, dóna assistència i cooperació jurídica, econòmica
i tècnica als municipis.
Atès el Decret per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, de data 23 de
febrer de 2012, per al desenvolupament del programa de suport als ajuntaments en el
qual es notifica la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
concessió d’ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria de l’any 2012, per al
manteniment de serveis municipals de consum.
Vist l’informe del cap de servei d’Informació i Atenció Ciutadana d’1 de juny de 2012,
amb el vistiplau de la directora del Servei d’Acció Institucional i Participació.
Atès el Decret d’alcaldia de 11 de juny de 2011 de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona següent:




Codi: 12 / Y / 80834
Actuació subvencionada: manteniment de serveis municipals de consum
Import: 14.212 €

S'aprova per unanimitat
6.- Mocions d'urgència
No n'hi ha.
7.- Torn obert de paraules
No n'hi ha.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

