ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
29 de maig de 2012
De 17.20 a 17.30
Sala de Govern
Membres assistents
Josep Monràs Galindo, president
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Josep Maria Garzón Llavina
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
Feliu Guillaumes i Ràfols

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Acceptació de diverses subvencions de la Diputació de Barcelona
4. Aprovació del preu públic del cicle de concerts que es faran al Centre Cultural La
Marineta
5. Mocions d'urgència
6. Torn obert de paraules

El punt 5 de l’Ordre del dia, Mocions d’urgència, consta dels dictàmens següents:
5.1.- Aprovació inicial del Projecte complementari núm 1 Xarxa de clavegueram del
Projecte executiu d'urbanització del lateral de la C-17 d'accés al pilígon de Can
Magarola i carrers adjacents Fase 1.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local aprova l'acta de la sessió de 21 de maig de 2012.
2.- Correspondència
S’informa de la sentència núm.75/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.8 de
Barcelona, que desestima la reclamació presentada per Rafaela Felipe Puerto.
3.- Acceptació de diverses subvencions de la Diputació de Barcelona
3.1.- Acceptació d'una subvenció per part de la Diputació de Barcelona en matèria de
serveis socials.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26
d’abril de 2012, va atorgar una subvenció en matèria de serveis socials a favor de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (B243 Serveis Socials
2012/3).
D’acord amb l’informe de la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública,
de data 18 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de serveis
socials, segons es detalla a continuació:
- Codi: 12/Y/84471
- Programa: Inclusió social i lluita contra la pobresa
- Import: 12.372,80 €.
S'aprova per unanimitat

3.2.- Acceptació de diverses subvencions de la Diputació de Barcelona en matèria de
salut pública.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26
d’abril de 2012, va atorgar diverses subvencions en matèria de salut pública a favor de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (B243 Salut Pública
2012/1).
D’acord amb l’’informe de la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública,
de data 18 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en matèria de salut
pública, segons es detalla a continuació:
Codi
12/Y/82183
12/Y/82186
12/Y/82185
12/Y/84470

Programa
Tallers de salut als centres educatius
Vigilància i control de legionel·losis, mosquit tigre i aus
urbanes
Activitats animals de companyia
Projectes de seguretat alimentària
Programes de prevenció de drogodependències

Import
5.703 €
8.500 €
1.000 €
14.057 €
1.500 €

S'aprova per unanimitat
3.3.- Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona pel V Open Internacional
d'Escacs Ciutat de Mollet
Atès que la Diputació de Barcelona va notificar en data 17 de maig de 2012,
l’atorgament de una subvenció per a l’actuació “V Open Internacional d’Escacs Ciutat
de Mollet Memorial Ezequiel Martín, Gran Premi Diputació de Barcelona”, dins l’àmbit
de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat (B243 Esports 2012/2).
D’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Esports, de data 22 de maig de 2012.

Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar la subvenció atorgada per la Gerència del Servei d’Esports de la Diputació de
Barcelona següent:
-

Codi:12/Y/86242
Actuació subvencionada: V Open Internacional d’Escacs Ciutat de Mollet
Memorial Ezequiel Martín,
Import: 1.920 €

S'aprova per unanimitat
3.4.- Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de
Polítiques d'Igualtat
Atès l’escrit de la Diputació de Barcelona, de data 17 de maig de 2011, amb el registre
d’entrades núm. 9181 en què es notifica la resolució de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de 2012, de concessió d’ajuts econòmics, en
el marc de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació de 2012 (B243 Dona 2012/1).
D’acord amb l’informe del director de Serveis Personals, de data 21 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar la subvenció de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’igualtat Dona-Home de
la Diputació de Barcelona següent:
-

Codi: 12/Y/83100
Actuació subvencionada: Foment de les polítiques d’igualtat de Mollet del
Vallès
Import: 15.000 €

S'aprova per unanimitat
3.5.- Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de
Joventut
Atès l’escrit de la Diputació de Barcelona, de data 17 de maig de 2011, amb el registre
d’entrades núm. 9181 en què es notifica la resolució de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de 2012, de concessió d’ajuts econòmics, en
el marc de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació de 2012 (B243 Joventut 2012/1).
D’acord amb l’informe del director de Serveis Personals, de data 21 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar la subvenció de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona següent:
-

Codi: 12/Y/84910
Actuació subvencionada: Desenvolupament de Plans Locals de joventut o
programes d’activitats
Import: 9.398 €
S'aprova per unanimitat
3.6.- Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en matèria
d'esports
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26
d’abril de 2012, va atorgar diverses subvencions en matèria d’esport a favor de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (B243 Esports 2012/5).
D’acord amb l’informe del director de Serveis Personals, de data 21 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en matèria d’esports,
segons es detalla a continuació:
Programa
Programes d'activitat física adreçats a persones amb
discapacitats, persones adultes i majors de 60 anys
Cursa popular Sant Vicenç, Caminada Serralada de
Marina i Torneig mini bàsquet

Import

Codi

4.296,00 € 12/Y/81178
4.428,00 € 12/Y/81182

Festa de l'Esport

1.476,00 € 12/Y/81177

Activitats esportives no competitives, campanya sobre
valors i ús esportiu social

2.812,00 € 12/Y/81179

Ajuts econòmics en pràctica esportiva

12.750,00 € 12/Y/81180

Jornada adaptada d'hípica

500,00 € 12/Y/81181

Material inventariable

2.100,00 € 12/Y/80624

S'aprova per unanimitat
3.7.- Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en matèria
de cultura
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26
d’abril de 2012, va atorgar diverses subvencions en matèria d’activitats culturals a favor
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (B243 Cultura 2012/1).
D’acord amb l’informe del director de Serveis Personals, de data 21 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en matèria
d’activitats culturals, segons es detalla a continuació:

Programa

Import

6a Mostra Internacional de Titelles de Mollet
Desenvolupament Cultural Comunitari: Obrim finestres
en família i Obrim finestres en temps de crisi

Codi

6.500,00 € 12/Y/83596
16.000,00 € 12/Y/84186

S'aprova per unanimitat
3.8.- Acceptació de la subvenció atorgada per l'Oficina de Cooperació al
desenvolupament de la Diputació de Barcelona
Atès l’escrit de la Diputació de Barcelona, de data 17 de maig de 2011, amb el registre
d’entrades núm. 9181 en què es notifica la resolució de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de 2012, de concessió d’ajuts econòmics, en
el marc de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació de 2012 (B243 Solidaritat
2012/1).
D’acord amb l’informe del director de Serveis Personals, de data 21 de maig de 2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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
Acceptar la subvenció atorgada per l’Oficina de Cooperació al desenvolupament de la
Diputació de Barcelona següent:
- Codi: 12/Y/83020
- Actuació subvencionada: Accions de sensibilització 2012 Mollet del Vallès
Import: 6.000 €
S'aprova per unanimitat
4.- Aprovació del preu públic del cicle de concerts que es faran al Centre Cultural
La Marineta
Vist el programa de concerts de música que es duran a terme els dijous i dissabtes del
proper mes de juny al Centre Cultural La Marineta (M105 Cultura 2012/5).
D’acord amb els informes de la cap de la Unitat Tècnica dels Serveis Culturals i Cívics i
del cap de secció de Cultura, Joventut i Gent Gran, de 26 de març 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 l’article 186.1 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Reforma de les Hisendes Locals.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar el programa dels concerts de música que es duran a terme els dijous i
dissabtes del proper mes de juny al Centre Cultural La Marineta.
2. Autoritzar l’expedició d’una ordre de pagament a justificar a nom d’Antonio
Martínez Martínez, director de Serveis Personals, en concepte de caixets, per un
import de 1.825 €, amb càrrec a la partida F5 226 99 3340 del pressupost municipal
per a l’any 2012.
3. Retenir crèdit pressupostari en concepte de despeses de difusió per un import de 150
€, amb càrrec a la partida F5 226 99 3340 del pressupost municipal per a l’any
2012.
4. Aprovar el preu públic de l’entrada única al concert per un import de 3 €..
S'aprova per unanimitat
5.- Mocions d'urgència
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat declarar d'urgència i tractar en aquesta
sessió els assumptes següents:
5.1.- Aprovació inicial del Projecte complementari núm 1 Xarxa de clavegueram del
Projecte executiu d'urbanització del lateral de la C-17 d'accés al polígon de Can
Magarola i carrers adjacents Fase 1.
Ates el projecte d’urbanització dels laterals de la C-17 al polígon de Can Magarola.
Fase I, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de data 31 de
gener de 2011.
Atès la modificació del projecte d’urbanització dels laterals de la C-17 al polígon de
Can Magarola “Projecte complementari núm. 1 Xarxa de clavegueram del Projecte
executiu d’urbanització del lateral de la C-17 d’accés al polígon de Can Magarola i
carres adjacents Fase 1”, redactat per l’enginyer de canals, camins i ports Juan José
Oliva Heras de V.V.V.Proyectos i Servicios con Ingenio.
Atès l’informe d l’arquitecte d’obra pública i edificació de data 23 de maig de 2012.

Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tècnica administratiu de Serveis Territorial i
Espai Públic i del Cap de la Unitat Tècnica de Gestió urbanística de data 29 de maig de
2012.
Atesos els articles 89.6) i 119.2) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 96 i 97 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Atesa de 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
1. Aprovar inicialment la modificació del projecte d’urbanització dels laterals de la C17 al polígon de Can Magarola “Projecte complementari núm. 1 Xarxa de
clavegueram del Projecte executiu d’urbanització del lateral de la C-17 d’accés al
polígon de Can Magarola i carrers adjacents Fase 1”, redactat per l’enginyer de
canals, camins i ports Juan José Oliva Heras de V.V.V.Proyectos i Servicios con
Ingenio.
2. Sotmetre l’acord a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la inserció
d’anuncis en el Butlletí oficial de la Província, en un dels diaris de major divulgació
en l’àmbit municipal i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes de la
formulació d’al·legacions.
3. Tenir la modificació per aprovada definitivament si no es presenten al·legacions o
reclamacions durant el termini d’informació pública
S'aprova per unanimitat
6.- 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

