ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
1 de juliol de 2019
De 19.00 a 19.20 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Josep Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido Garcia, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Nuria Muñoz Herrera, regidora
Maria Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benitez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alicia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2019
2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de
Govern Local
3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en regidors de la
corporació
5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en la Junta de
Govern Local
6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de determinació de la periodicitat de les
sessions de la Junta de Govern Local
7. Donar compte de la constitució dels grups municipals i de la designació dels seus
portaveus i suplents
8. Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament
9. Creació de les comissions informatives i determinació de la seva composició i la de la
Comissió Especial de Comptes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2019
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 15 de juny de 2019.

2. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta
de Govern Local
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2019 (núm. 201901002080)
que diu:
“Atès que en data 15 de juny de 2019, en sessió extraordinària del Ple, vaig ser escollit
Alcalde d’aquest Ajuntament.
Atès que la Junta de Govern Local, segons el que estableix l’article 7 del Reglament
orgànic municipal, és un òrgan de govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i és
d’existència obligatòria de conformitat amb la legislació de règim local.
Atès que l’article 15.4 del Reglament orgànic municipal estableix que l’Alcaldia
efectuarà el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local dins dels trenta
dies següents a la constitució de l’Ajuntament.
Atès que l’article 15.1 del Reglament orgànic municipal estableix que la Junta de
Govern Local és integrada per l’Alcaldia i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d’aquests.
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Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
HE RESOLT
1. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores
següents:
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Raúl Broto Cervera
Ana María Díaz Aranda
Juan Ignacio Torrecilla Benítez
2. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la,
d’acord amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació
actualitzada i permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
El Ple es dóna per assabentat.

3. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2019 (núm. 201901002076)
que diu:
“Atès que en data 15 de juny de 2019, en sessió extraordinària del Ple, vaig ser escollit
Alcalde d’aquest Ajuntament.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’aquesta mateixa data he nomenat els regidors i les
regidores que han de formar part de la Junta de Govern Local.
Atès que, segons els que estableix l’article 17.1 del Reglament orgànic municipal, les
tinències d’alcaldia, òrgans unipersonals, són nomenades per l’Alcaldia, d’entre els
regidors membres de la Junta de Govern Local, mitjançant decret, del qual se n’ha de
donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
Ateses les facultats que atribueix a les tinències d’alcaldia l’article 18 del Reglament
orgànic municipal.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
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HE RESOLT
1.

Nomenar tinents d’alcalde, per l’ordre que s’expressa, als següents regidors i
regidores membres de la Junta de Govern Local:
1a tinent d’alcalde: Mireia Dionisio Calé
2a tinent d’alcalde: Mercè Pérez Piedrafita
3r tinent d’alcalde: Raúl Broto Cervera
4a tinent d’alcalde: Ana María Díaz Aranda
5è tinent d’alcalde: Juan Ignacio Torrecilla Benítez

2.

Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la,
d’acord amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació
actualitzada i permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

3.

Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”

El Ple es dóna per assabentat.

4. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en
regidors de la corporació
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2019 (núm. 201901002078),
que diu:
“Atès que en data 15 de juny de 2019, en sessió extraordinària del Ple, vaig ser escollit
Alcalde d’aquest Ajuntament.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’avui han estat nomenats els regidors i regidores que
han de formar part de la Junta de Govern Local.
Atès que l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’Alcaldia pot delegar
l’exercici de les seves atribucions.
Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), i l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, contemplen les atribucions de l’Alcaldia i les limitacions a la possibilitat de
delegar-les.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Atesos els articles 13.2.b), 14, 19, 20 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
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HE RESOLT
1. Estructurar l’Administració Municipal d’aquest Ajuntament en quatre àrees les
quals comprenen els següents àmbits d'actuació:
1. ÀREA DE GOVERNANÇA, ECONOMIA I SERVEIS TERRITORIALS
a) Àmbit d’Economia i Serveis Generals:
Economia
Recursos Humans
Atenció a la Ciutadania
Tecnologia i Comunicacions i Administració Electrònica
Seguretat Ciutadana i Convivència
b) Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres:
Planificació, Gestió i Disciplina Urbanística
Mobilitat
Projectes Urbans i Obra Pública
Inspecció de Serveis Territorials
c) Àmbit de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà:
Serveis Urbans
Paisatge Urbà i Accessibilitat
Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica
2. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I ACCIÓ CÍVICA
Cultura i Festes Promoció Cívica Educació Joventut
Gent Gran Solidaritat Barris
3. ÀREA DE DRETS SOCIALS
Serveis Socials
Habitatge
Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat
Infància
Salut Pública
Consum
Respecte Animal
4. ÀREA
DE
GOVERN
OBERT,
ECONÒMIC I INNOVACIÓ
Participació i Transparència
Ciutat Digital
Ocupació
Comerç i Mercats
Projectes Europeus i Cooperació
Promoció Empresarial
Turisme i Promoció de la Ciutat

DESENVOLUPAMENT
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2. Crear els projectes i programes següents amb caràcter transversal els quals abastaran
tota l’organització municipal i delegar-ne la coordinació política i supervisió als
següents regidors i regidores:
PROJECTE/PROGRAMA
Projectes Estratègics
Agenda 2030: Objectius de Desenvolupament
Sostenible
Ciutat Verda
Ciutat Smart
Ciutat Educadora, Cívica i Saludable

REGIDOR/REGIDORA
Mireia Dionisio Calé
Mireia Dionisio Calé
Mireia Dionisio Calé
Raúl Broto Cervera
Raúl Broto Cervera

3. Crear l’àmbit d’actuació de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa que
comprendrà els Serveis Jurídics, el servei de Contractació i la Secretaria Tècnica de
les Empreses Municipals i els Organismes Autònoms.
4. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen, una delegació general d’atribucions de resolució dels assumptes de les
seves respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea i
amb els àmbits d’actuació que es recullen a l’apartat primer d’aquesta resolució, als
quals s’haurà d’ajustar posteriorment l’organigrama municipal actualment vigent.
ÀREA
Governança, Economia i Serveis Territorials
Serveis Personals i Acció Cívica
Drets Socials
Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i
Innovació

REGIDOR/REGIDORA
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Ana María Diaz Aranda
Raúl Broto Cervera

5. Aquesta delegació general comportarà les facultats de direcció política de l’àrea
corresponent, i la signatura dels documents de tràmit o definitius, i les resolucions
necessàries per a l’execució de la delegació i, en particular, les que a continuació
s’indiquen:
a) La coordinació i supervisió dels programes o actuacions que afectin a més d'una
Regidoria, així com dels conceptes pressupostaris de l'àrea.
b) Els actes d’impuls i resolució corresponents als serveis inclosos a la seva àrea
que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències
indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la resta de legislació concordant, ni
estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres regidors o
regidores en aquesta resolució.
c) La resolució de recursos de reposició interposats contra actes dictats per ell
mateix o pels regidors i les regidores de la seva àrea.
d) La incoació i resolució dels expedients sancionadors per infracció de les
ordenances municipals i de les normativa estatal i/o autonòmica en les matèries
del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar persona instructora i secretària,
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e)

f)

g)
h)

6.

que no estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres
regidors o regidores en aquesta resolució.
La contractació de qualsevol naturalesa, excepte els de caràcter patrimonial i
d’atorgament de concessions de tota classe, relacionats amb la seva àrea
d’actuació, incloent totes les atribucions previstes per a l’Alcaldia a la normativa
vigent i recollides a les Bases d’execució del Pressupost municipal, i que no
estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres regidors o
regidores en aquesta resolució.
La resolució de les justificacions presentades per les entitats en relació a
subvencions i convenis en les matèries corresponents a la seva àrea, inclosa la
facultat de reconèixer l'obligació i ordenar el pagament, que no estiguin
delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres regidors o regidores
en aquesta resolució.
L’aprovació i signatura de convenis o concerts amb organismes, institucions i
ens públics o privats necessaris per a la gestió de l'àrea.
En general, qualsevol altra activitat relacionada amb els àmbits compresos en
aquesta Àrea que sigui de la competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut
objecte de delegació general ni especial a favor de cap altre regidor o regidora en
aquesta resolució.

Efectuar a favor de la regidora Mireia Dionisio Calé, membre de la Junta de Govern
Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació de:
Economia
Tecnologia i Comunicacions i Administració Electrònica
Planificació, Gestió i Disciplina Urbanística
Projectes Urbans i Obra Pública
Inspecció de Serveis Territorials
Serveis Urbans
Comunicació
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits;
els actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i
la resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de
Govern Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.

7. Efectuar a favor de la regidora Mercè Pérez Piedrafita, membre de la Junta de
Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits
d’actuació:
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Cultura i Festes
Promoció Cívica
Comerç i Mercats
Patrimoni Cultural i Documental
Museu Abelló i Casa del Pintor Abelló
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits;
els actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i
la resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de
Govern Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
8. Efectuar a favor del regidor Raúl Broto Cervera, membre de la Junta de Govern
Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació:
Educació
Infància
Participació i Transparència
Ciutat Digital
Ocupació
Projectes Europeus i Cooperació
Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica
Centre d’Estudis Molletans
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal i/o
autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar persona
instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers, corresponents
a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin
inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la resta de
legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a
d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
9. Efectuar a favor de la regidora Ana María Díaz Aranda, membre de la Junta de
Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació
Serveis Socials
Habitatge
Respecte Animal
Gent Gran
Solidaritat
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que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits;
els actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i
la resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de
Govern Local o a d’altres regidors o regidores en els apartats següents.
10. Efectuar a favor del regidor Juan Ignacio Torrecilla Benítez, membre de la Junta de
Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits
d’actuació:
Recursos Humans
Atenció a la Ciutadania
Joventut
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits;
els actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i
la resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de
Govern Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
11. Efectuar a favor del regidor Juan José Baños González, no membre de la Junta de
Govern Local, una delegació especial en els àmbits d'actuació de:
Seguretat Ciutadana i Convivència
Mobilitat
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
12. Efectuar a favor del regidor Francisco Paradas Atroche, no membre de la Junta de
Govern Local, una delegació especial en els àmbits d'actuació de:
Paisatge Urbà i Accessibilitat
Coordinació de Barris
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
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13. Efectuar a favor de la regidora María Josefa Muñoz Pareja, no membre de la Junta
de Govern Local, una delegació especial en els àmbits d'actuació de:
Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat
Salut Pública
Consum
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
14. Efectuar a favor de la regidora Encarnación Ortiz Jurado, no membre de la Junta de
Govern Local, una delegació especial en els àmbits d'actuació de:
Promoció Empresarial
Turisme i Promoció de la Ciutat
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
15. Delegar especialment en els regidors que s’indiquen a continuació la representació
de l’Ajuntament davant dels veïns i veïnes i les entitats ciutadanes respectives:
Mercè Pérez i Piedrafita, als barris de l’Estació de França i del Calderí
Raúl Broto Cervera, al barri de Can Borrell i a l’espai rural de Gallecs
Ana María Diaz Aranda, als barris de Lourdes i de Plana lledó
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, al barri de Riera Seca
Encarnación Ortiz Jurado, als barris del Centre i de Col·legis Nous
Juan José Baños González, als barris de Santa Rosa i de l’Estació del Nord
María Josefa Muñoz Pareja, als barris de Can Pantiquet i de la Casilla
16. Ordenar que les competències delegades s’exerceixin d’acord amb el previst al
ROM i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de
ser delegades pels seus titulars en cap altre òrgan o membre de la Corporació.
En el text de les resolucions adoptades pels membres de la Corporació en virtut
d’aquesta delegació s’haurà de fer constar aquesta circumstància, per mitjà de la
inclusió, a la part dispositiva, del text:
“Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de ................... publicat al BOPB de
............... del mateix any.”
Les resolucions que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executives i
presumptament legítimes, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de
Codi de verificació: 0ca05cbd-0b7e-45c4-9da1-1723564c3715
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

la competència originària, a qui s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació.
17. Disposar que aquestes delegacions tinguin efectes des del dia següent a la data
d’aquesta resolució i amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació
d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i les
regidores delegades, assumirà directament i automàtica les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercida la potestat d’avocació en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als
interessats a l’expedient.
18. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord
amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
19. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i les regidores afectats i als
responsables dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes,
entenent-se acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dins del
termini dels tres dies següents a la seva notificació no es manifesta en contra o
se’n fa ús de la mateixa.
20. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
El Ple es dóna per assabentat.

5. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en la
Junta de Govern Local
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2019 (núm. 201901002079)
que diu:
“Atès que en data 15 de juny de 2019, en sessió extraordinària del Ple, vaig ser escollit
Alcalde d’aquest Ajuntament.
Atès l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en concordança amb els articles 53 i 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, sobre les atribucions de l’Alcaldia i les limitacions a la possibilitat
de delegar-les.
Atesos els articles 14, 16 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
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Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
HE RESOLT
1. Delegar en la Junta de Govern Local les competències següents:
a) Atorgar, denegar i aprovar la pròrroga i/o caducitat de llicències d'obra major,
inclosa l'autorització d'ocupació de la via pública i l'aprovació de les
liquidacions tributàries corresponents.
b) Aprovar la declaració de ruïna i l’adopció de les mesures escaients.
c) Aprovar les certificacions d'obres públiques.
d) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no atribuïts al Ple.
e) Aprovar els instruments de de gestió urbanística.
f) Aprovar els projectes d’urbanització.
g) Atorgar, denegar i/o cessar autoritzacions d’usos provisionals i obres de caràcter
provisional, previstes a l'article 53 del text refós de la Llei d'Urbanisme aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, inclosa l'autorització d'ocupació de la
via pública i l'aprovació de les liquidacions tributàries corresponents, així com el
requeriment d'enderroc subsegüent a la seva extinció.
h) Aprovar els projectes d'urbanització.
i) Atorgar, denegar i/o revocar les llicències ambientals, les d'espectacles públics i
activitats recreatives, així com els requeriments d'adopció de noves mesures
correctores.
j) Acceptar subvencions.
k) Aprovar els padrons dels diferents recursos de naturalesa tributària.
l) Aprovar els convenis fiscals i altres de gestió de recursos econòmics.
m) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
n) Aprovar les convocatòries i bases de premis i beques de treballs de recerca i
altres.
o) Aprovació dels plans d'autoprotecció i emergència dels edificis municipals i
presa de raó de les avaluacions de riscos laborals.
p) Incoar i resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial.
q) Acceptar indemnitzacions per danys causats per terceres persones a béns
municipals.
r) Aprovar els programes i les activitats municipals quan comporti l'exercici
d'alguna competència de la pròpia Junta.
2.

Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord
amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

3.

Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.”
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El Ple es dóna per assabentat.

6. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de determinació de la periodicitat de les
sessions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2019 (núm. 201901002077)
que diu:
“Atès que en data 15 de juny de 2019, en sessió extraordinària del Ple, vaig ser escollit
Alcalde d’aquest Ajuntament.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’avui he nomenat els regidores i les regidores que
han de formar part de la Junta de Govern Local.
Atès que, segons allò que estableix l’article 73.1 del Reglament orgànic municipal, les
sessions de la Junta de Govern Local se celebraran amb la periodicitat, en el dia de la
setmana i hora que l’Alcaldia determini mitjançant decret, del qual se n’haurà de donar
compte al Ple en la primera sessió que celebri.
HE RESOLT
1. Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalment,
els dilluns a les 9.30 hores, sense perjudici que l’Alcaldia pugui puntualment variar
el dia o hora, o que pugui no convocar-la durant el mes d’agost.
2. Fixar que la primera sessió ordinària que celebrarà la Junta de Govern Local en el
mandat corporatiu que ara s’inicia tindrà lloc el proper dia 1 de juliol de 2019, a les
9.30 hores.
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
El Ple es dóna per assabentat.

7. - Donar compte de la constitució dels grups municipals i de la designació dels
seus portaveus i suplents
Atès que els regidors de cada una de les llistes electorals han subscrit una declaració on
manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup municipal i designen la persona que
farà de portaveu del grup i el seu suplent.
D’acord amb allò que disposa l’art. 28.6 del Reglament orgànic municipal.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la constitució dels grups municipals següents amb la
composició que s’indica i de la designació dels seus portaveus i portaveus suplents:
Grup Municipal Socialista - Candidatura de Progrés (CP)
Josep Monràs i Galindo
Mireia Dionisio Calé
Juan José Baños González
Encarna Ortiz Jurado
Raul Broto Cervera
Mercedes Pérez Piedrafita
Francisco Paradas Atroche
Ana M. Díaz Aranda
Juan Ignacio Torrecilla Benítez
Pepi Muñoz Pareja

Portaveu
Portaveu suplent

Ara Mollet ERC-MES-AM
Oriol López Mayolas
Marta Vilaret García
Manel Ferran Sostres Bordas
Marina Planellas Alegre
Josep Amaya Aguilar
Isabel Padilla Padilla

Portaveu
Portaveu suplent

Mollet en Comú
Marina Escribano Maspons
José Francisco Sancho Conde
Gabriel Antonio Espinosa Andrés
Mari Carmen Moya Hidalgo

Portaveu
Portaveu suplent

Podemos
Xavier Buzón Juan

Portaveu

Nuria Muñoz Herrera

Portaveu suplent
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Ciudadanos Mollet
Iván Garrido García

Portaveu

Eva Guillén Rodríguez

Portaveu suplent

Junts per Mollet
Joan Daví Mayol

Portaveu

El Ple es dóna per assabentat.

8. - Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament
D’acord amb l’article 46 del Reglament orgànic municipal, en concordança amb els
articles 98 i 100 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Determinar que el Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària el darrer
dilluns de cada mes (llevat del mes d’agost) a les dinou hores.
2. Permetre que l’Alcaldia pugui variar el dia de celebració, respectant-ne la
periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta, si ho estima
escaient, als portaveus dels grups municipals.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

9. - Creació de les comissions informatives i determinació de la seva composició i la
de la Comissió Especial de Comptes
Els articles 22 i següents del Reglament orgànic municipal, estableixen l’existència
preceptiva i composició de les comissions informatives, de conformitat amb l’article
60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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L’article 26 del Reglament orgànic municipal, disposa l’existència de la Comissió
Especial de Comptes, de conformitat amb l’article 58 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 38.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que
les comissions informatives de caràcter permanent seran creades dins dels trenta
dies següents a l’inici del mandat corporatiu.
L’article 100 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa
que la periodicitat de les comissions d’estudi, informe i consulta ha de ser determinada
pel ple de l’Ajuntament.
Ateses les grans àrees en les quals s’estructuren els serveis de la Corporació.
Atesa la composició política del Consistori que ha pres possessió el proppassat 15
de juny.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:
-

Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament Econòmic i
Territori.
Comissió Informativa de Govern Obert, Benestar i Drets Socials.

2. Determinar que cadascuna de les comissions esmentades, així com la Comissió
Especial de Comptes, estarà formada per tres membres del Grup Municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya, dos membres del Grup Municipal Ara Mollet
ERC - MES, dos membres del Grup Municipal Mollet en Comú, un membre del Grup
Municipal Ciutadans Mollet, un membre del Grup Municipal de Podem Mollet i un
membre del Grup Municipal Junts per Mollet.
3. Adscriure a cadascuna de les comissions esmentades els membres següents de
la Corporació:
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I TERRITORI
Titulars
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Raúl Broto Cervera
Marta Vilaret Garcia
Manel Ferran Sostres Bordas
Marina Escribano Maspons
Mari Carmen Moya Hidalgo
Eva Guillén Rodríguez
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Suplents
Encarna Ortiz Jurado
Francisco Paradas Atroche
Juan Torrecilla Benítez
Oriol López Mayolas
Josep Amaya Aguilar
Gabriel Espinosa Andrés
José Francisco Sancho Conde
Iván Garrido García
Nuria Muñoz Herrera

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN OBERT, BENESTAR I DRETS
SOCIALS
Titulars
Mercè Pérez Piedrafita
Raúl Broto Cervera
Ana M. Díaz Aranda
Oriol López Mayolas
Isabel Padilla Padilla
José Francisco Sancho Conde
Gabriel Espinosa Andrés
Iván Garrido García
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Suplents
Mireia Dionisio Calé
Pepi Muñoz Pareja
Juanjo Baños González
Marta Vilaret García
Marina Planellas Alegre
Mari Carmen Moya Hidalgo
Marina Escribano Maspons
Eva Guillén Rodríguez
Nuria Muñoz Herrera

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Titulars
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Raúl Broto Cervera
Oriol López Mayolas
Manel Sostres Bordas
Marina Escribano Maspons
Eva Guillén Rodríguez
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Suplents
Encarna Ortiz Jurado
Francisco Paradas Atroche
Juan Torrecilla Benítez
Marta Vilaret García
Marina Planellas Alegre
José Francisco Sancho Conde
Iván Garrido García
Nuria Muñoz Herrera
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4. Determinar que les comissions informatives permanents es reuniran en sessió ordinària el
dijous immediatament anterior a la celebració de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament.
Aquesta periodicitat es podrà alterar en funció de la modificació de la data de celebració del
ple ordinari o quan concorrin causes justificades.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201907011700080000_FH.videoacta

La presidència 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
10/07/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
11/07/2019

.
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