ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
25 de juny de 2012
De 17.05 a 17.10
Sala de Govern
Membres assistents
Josep Monràs Galindo, president
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Josep Maria Garzón Llavina
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont Artal
Tècnics
Ana Agüera Ponce
Ana Mª Gómez Jiménez
Antonio Martínez Martínez
Pilar Peire i Marí
José Quesada Tornero
Oriol Valls i Rovira
Alicia Puig i Romagosa, secretària
José Barberà Boix, interventor
Absents
Feliu Guillaumes i Ràfols
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Acceptació de indemnitzacions de companyies d'assegurances
4. Aprovació modificacions de projectes d'obra major
5. Donar-se per assabentada d'un projecte de caràcter executiu
6. Aprovació preu públic i programa Cuidem-nos
7. Mocions d'urgència
8. 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 18 de juny de 2012.
2.- Correspondència
S’informa de la sentència núm.160/12 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.14 de
Barcelona, que estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per la
representació processal de María Linarejo Martín Fuentes.
3.- Acceptació de indemnitzacions de companyies d'assegurances
3.1.- Acceptació d'una indemnització d'una compañía d'assegurances.
Atès que la companyia d’assegurances Mapfre, mitjançant transferència bancària per un
import de 84,11 €, indemnitza uns danys al mobiliari urbà –pilona de formigó del carrer
Nicaragua (davant de l’hipermercat Esclat).
Atès el decret de l’11 de juny de 2011, de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Acceptar i ingressar a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament la
indemnització per un import de 84,11, en concepte de rescabalament pels danys a dalt
assenyalats.
S'aprova per unanimitat
3.2.- Acceptació d'una indemnització d'una companyia d'assegurances.
Atès que la companyia Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros, mitjançant
transferència bancària per un import de 1.072,44 €, indemnitza uns danys al mobiliari
urbà –farola de rambla Nova, 42Atès el decret de l’11 de juny de 2011, de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Acceptar i ingressar a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament la
indemnització per un import de 1.072,44 €, en concepte de rescabalament pels danys a
dalt assenyalats.
S'aprova per unanimitat

4.- Aprovació modificacions de projectes d'obra major
4.1.- Aprovació modificacions projecte d'obra major a la Fundació Sanitària de Mollet
(OMA 2011003)
Ateses les instàncies de referències 22443/11, 116312 i 2754/12 que adjuntem amb
aquest dictamen (OMA 2011003) a la que s’acompanya projecte de les modificacions
introduïdes en el projecte de rehabilitació i adequació de l’edifici situat al carrer de
Sant Llorenç, núm. 39-41 per destinar-lo a hospital sociosanitari.
Atesos els informes de la tècnica de l’Oficina d’Habitatge de data 19 de març de 2012 i
de la cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de Serveis Territorials i Espai Públic de data
18 de juny de 2012, emesos segons el que preceptua l’article 188.3 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atesa la delegació de competències efectuada per decret de l’Alcaldia de data 11 de
juny de 2011.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Aprovar a la Fundació Sanitària de Mollet 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 10 d’octubre de 2011, de
la llicència municipal per realitzar les obres de rehabilitació i adequació de l’edifici
situat al carrer de Sant Llorenç, núm. 39-41 per destinar-lo a hospital sociosanitari.
Com a conseqüència les modificacions el número de llits de l’hospital serà de 95.
S'aprova per unanimitat
4.2.- Aprovació modificacions projecte d`'obra major a Bovlà Bonet i Companyia, CB
(expt. LU núm. 117/07)
Atesa la instància de referència 3025/12 que adjuntem amb aquest dictamen (exp. LU
núm. 117/07) a la que s’acompanya projecte de les modificacions, que a continuació
s’indiquen, introduïdes (a l’habitatge núm. 90) durant l’execució de les obres de
construcció de 5 habitatges unifamiliars i garatge aparcament, de 24 places
d’aparcament per a vehicles de 4 rodes i 7 places d’aparcament per a motocicletes, al
carrer de Granollers, núm. 84-94 (1a fase de la construcció d’un total de 6 habitatges
unifamiliars i garatge aparcament de vehicles):




Planta semisoterrani: Les divisions introduïdes en la distribució i aseo, queden
ubicades al lateral esquera, a continuació de l’escala.
Planta primera: es mantenen els 4 dormitoris i s’homogeneïtza les seves
superfícies, i els banys ocupen una situació central en la planta.
Planta cobert: La coberta s’ha realitzat en la seva totalitat plana transitable.

Atesos els informes de la tècnica de l’Oficina d’Habitatge de data 11 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 188.3 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atesa la delegació de competències efectuada per decret de l’Alcaldia de data 11 de
juny de 2011.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Aprovar a Bonvilà Bonet i Cia, CB, 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 3 de maig de 2008, de la
llicència municipal per realitzar les obres de construcció de 5 habitatges unifamiliars i
garatge aparcament, de 24 places d’aparcament per a vehicles de 4 rodes i 7 places
d’aparcament per a motocicletes, al carrer de Granollers, núm. 84-94 (1a fase de la
construcció d’un total de 6 habitatges unifamiliars i garatge aparcament de vehicles).
S'aprova per unanimitat
5.- Donar-se per assabentada d'un projecte de caràcter executiu
Atesa la instància de referència 3025/12 que adjuntem amb aquest dictamen a la que
s’acompanya projecte de caràcter executiu de les obres de construcció de 5 habitatges
unifamiliars i garatge aparcament, de 24 places d’aparcament per a vehicles de 4 rodes
i 7 places d’aparcament per a motocicletes, al carrer de Granollers, núm. 84-94.
Vist l’informe de la tècnica de l’Oficina d’Habitatge de data 13 de maig de 2012, on
s’informa que l’esmentat projecte s’ajusta al que va servir de base per a la concessió de
la corresponent llicència municipal, segons acord de la Junta de Govern Local de data 3
de maig de 2008.
Atesa la delegació de competències efectuada per decret d’Alcaldia de data 11 de juny
de 2011.
Es proposa que la Junta de Govern Local.
ACORDI
Donar-se per assabentada del projecte de caràcter executiu presentat per Bonvilà Bonet i
Cia, CB corresponent a les obres de construcció de 5 habitatges unifamiliars i garatge
aparcament, de 24 places d’aparcament per a vehicles de 4 rodes i 7 places
d’aparcament per a motocicletes, al carrer de Granollers, núm. 84-94, aprovat per acord
de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2008.

S'aprova per unanimitat
6.- Aprovació preu públic i programa Cuidem-nos
La tècnica de Promoció de la Salut, mitjançant informe de 5 de juny de 2012, proposa la
realització de dos tallers i una taula rodona en el marc del programa Cuidem-nos (M105
Salut Pública 2012/4).
D’acord amb l’informe de la Intervenció Municipal de data 14 de juny de 2012.
Atesa l’Ordenança de preus públics núm. 3.3, de regulació del preu públic per la
prestació dels serveis culturals i de temps lliure.
Atès el Decret d’11 de juny de 2011, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
HE RESOLT
1. Aprovar la realització de dos tallers i una taula rodona en el marc del programa
Cuidem-nos que es portarà a terme durant els dies 28 de juny, 3 i 5 de juliol de
2012.
2. Autoritzar l’expedició d’una ordre de pagament a justificar a favor del director de
Serveis Personals, Antonio Martinez Martinez, per atendre les despeses derivades
dels caixets dels formadors, per un import de 500 €, amb càrrec a la partida F3 226
99 3110 del pressupost municipal per a l’any 2012.
3. Aprovar el preu públic de 8 € per fer cadascun dels tallers esmentats.
S'aprova per unanimitat
7.- Mocions d'urgència
No n'hi ha.
8.- Torn obert de paraules
S’informa que la nit de Sant Joan es va celebrar sense incidents rellevants. En particular
es destaca l’èxit de participació de la revetlla de Ca l’Estrada organitzada per vàries
entitats amb col·laboració de l’Ajuntament.

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

Vist i plau
L’alcalde

