ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
16 de juny de 2011
18.15h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Manuel Beteta Palenzuela, regidor
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Oscar Fernández Catalán, regidor
Noemí Fernández Fernández, regidora
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Raul Muñoz Alcón, regidor
M. Carmen Olaria Segret, regidora
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Jesús Soler Gallardo, regidor
Ester Safont Artal, regidora
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Absents
M. Mercè Bertran Fernandez, regidora. (S’excusa per l’absència)
Ordre del dia
1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de
Govern Local
2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en regidors de la

Corporació
4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en la Junta de
Govern Local
5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de determinació de la periodicitat de les
sessions de la Junta de Govern Local
6. Donar compte de la constitució dels grups municipals i de la designació dels seus
portaveus i suplents
7. Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament
8. Creació de les comissions informatives i determinació de la seva composició i la de la
Comissió Especial de Comptes
9. Nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats de diversos ens i
organismes

1.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta
de Govern Local
Atès el Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2011, que transcrit
literalment diu el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
DATA: 11 de juny de 2011
DEPARTAMENT: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Atès que en aquesta data ha quedat constituïda la corporació municipal que ha sorgit de
les eleccions municipals celebrades el proppassat dia 22 de maig.
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.
HE RESOLT

1. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local el regidor i les regidores
següents:
Josep Maria Garzón Llavina
Ester Safont Artal
Mercè Pérez Piedrafita
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
2. Publicar els nomenaments esmentats en el Butlletí Oficial de la Província.
3.

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

El Ple se’n dóna per assabentat.
2.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
Atès el Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2011, que transcrit
literalment diu el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
DATA: 11 de juny de 2011
DEPARTAMENT: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Atès que en aquesta data ha quedat constituïda la corporació municipal que ha sorgit de
les eleccions municipals celebrades el proppassat dia 22 de maig.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’aquesta mateixa data han estat nomenats els
regidors 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.
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:

1r tinent d’alcalde: Josep Maria Garzón Llavina
2a tinent d’alcalde: Ester Safont Artal
3a tinent d’alcalde: Mercè Pérez Piedrafita
4a tinent d’alcalde: Ana María Díaz Aranda
5a tinent d’alcalde: Mireia Dionisio Calé
2. Publicar els nomenaments esmentats en el Butlletí Oficial de la Província.
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
3.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en regidors
de la Corporació
Atès el Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2011, que transcrit
literalment diu el següent:
"DECRET D’ALCALDIA
DATA: 11 de juny de 2011
DEPARTAMENT: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Atès que en aquesta data, en sessió extraordinària del Ple, he estat escollit Alcalde
d’aquest Ajuntament.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’aquesta mateixa data 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, 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 que l’article 56.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
també estableix que l’Alcaldia pot conferir delegacions especials per a encàrrecs
específics, a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la Junta de Govern
Local.

Atès l'article 13.2.b) del Reglament orgànic municipal que preveu la possibilitat de
conferir a qualsevol regidoria delegacions especials relatives a un districte o barri.
Atès l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atesos els articles 14, 19, 20 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
HE RESOLT
1. Delegar genèricament en el regidor Josep María Garzón Llavina, membre de la Junta
de Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Planejament Urbanístic
Recursos Humans
Economia
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
següents de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i a
la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus àmbits
d'actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s'escaigui, les persones
instructora i secretària.
d) Aprovar els comptes de recaptació dels serveis gestionats indirectament.
e) Resoldre els recursos de reposició en matèria de tributs i restants ingressos de
dret públic.
f) Reconèixer obligacions i ordenar pagaments.
g) Aprovar els comptes justificatius de l'aplicació dels fons lliurats a justificar o
amb caràcter de bestreta de caixa fixa, i la seva reposició.
h) Exercir la funció resolutòria en els expedients sancionadors, llevat d'aquells en
què hagués exercit la funció instructora.
i) Aprovar liquidacions tributàries.
j) Anul·lar rebuts d'ofici.
k) Acordar la devolució d'ingressos indeguts.
l) Aprovar les aportacions als organismes autònoms i societats mercantils
municipals.
m) Autoritzar devolució de garanties.

n) Autoritzar i disposar les despeses de qualsevol regidoria, llevat que hagin estat
delegades expressament en un altre òrgan.
z) Concessió de fons lliurats amb caràcter de bestreta de caixa fixa.
o) Aprovació de liquidacions de gestió de recursos per compte d'altres ens i
organismes.
p) Execució de dipòsits derivada d'incompliment d'ordenances, reglaments i
llicències.
q) Resolució de recursos individuals contra padrons aprovats per la Junta de
Govern Local.
r) Autoritzar l'assistència a cursos, jornades i seminaris.
s) Aprovació de les incidències retributives de nòmina que no tinguin caràcter fix
ni periòdic.
t) Aprovació de retribucions en concepte de complement de productivitat.
u) Concessió d'ajuts derivats de l'acord de condicions.
v) Aprovació d'aportacions a organitzacions sindicals.
w) Aprovació de bestretes a compte de retribucions.
x) Reconeixement de triennis.
y) Aprovació del pla anual de vacances.
z) Concessió de llicències en matèria de personal.
ab) Imposició de sancions a tot el personal de l'Ajuntament, quan aquestes sancions
tinguin caràcter de lleus, llevat que la competència estigui atribuïda a una altra
Administració.
ac) Nomenament de personal interí i contractació de personal laboral temporal,
llevat dels casos de màxima urgència.
ad) Concessió de targetes d’armes.
ae) Resolució sobre la destinació d'objectes trobats i mercaderies intervingudes.
2. Delegar genèricament en la regidora Ester Safont Artal, membre de la Junta de
Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Obres i Serveis
Promoció Ambiental i Medi Ambient
Mercats
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
següents de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar i exercir la funció instructora, inclosa la facultat de nomenar secretari o
secretària dels expedients sancionadors per infracció a les ordenances
municipals i a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents
als seus àmbits d'actuació.

d) Atorgar, denegar i revocar llicències de gual, inclosa la facultat d’aprovar les
liquidacions tributàries corresponents.
e) Llicències relatives als taxis, inclosa la seva extinció.
f) Atorgar i declarar la caducitat de drets funeraris, inclosa la facultat d'aprovar les
liquidacions tributàries corresponents.
g) Atorgar permisos d'inhumació, exhumacions i trasllats.
h) Autoritzar obres i instal·lacions a nínxols, sepultures i columbaris.
i) Atorgament de llicències per a l'execució d'obres o instal·lacions en el domini
públic municipal.
3. Delegar genèricament en la regidora Mercè Pérez Piedrafita, membre de la Junta de
Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Cultura i Festes
Comunicació
Promoció Comercial
Turisme i Promoció de la Ciutat
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
següents de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar i exercir la funció instructora, inclosa la facultat de nomenar secretari o
secretària dels expedients sancionadors per infracció a les ordenances
municipals i a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents
als seus àmbits d'actuació.
4. Delegar genèricament en la regidora Ana María Díaz Aranda, membre de la Junta de
Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Gent Gran
Serveis Socials
Civisme i Convivència
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
següents de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.

b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar i exercir la funció instructora, inclosa la facultat de nomenar secretari o
secretària dels expedients sancionadors per infracció a les ordenances
municipals i a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents
als seus àmbits d'actuació.
d) Atorgar targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat.
5. Delegar genèricament en la regidora Mireia Dionisio Calé, membre de la Junta de
Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Gestió i Disciplina Urbanística
Habitatge
Indústria
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
següents de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar i exercir la funció instructora, inclosa la facultat de nomenar secretari o
secretària dels expedients sancionadors per infracció a les ordenances
municipals i a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents
als seus àmbits d'actuació.
d) Atorgament, denegació, pròrroga i caducitat de llicències d'obra menor, inclosa
l'autorització d'ocupació de la via pública i l'aprovació de les liquidacions
tributàries corresponents, i la facultat de resoldre els recursos de reposició que
s'hi puguin interposar.
e) Aprovació de certificacions a l'empara de la disposició transitòria cinquena del
text refós de la Ley de Suelo, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008.
f) Dictar ordres d’execució en matèria urbanística, inclosa la facultat de resoldre
els recursos de reposició que s’hi puguin interposar.
g) Incoació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística i suspensió
provisional subsegüent.
h) Declarar la no adequació a la legalitat de les comunicacions prèvies d'activitats, i
d'espectacles públics i activitats recreatives, subjectes al règim de comunicació.
e) Execució subsidiària i imposició de multes coercitives en relació a actes
corresponents als seus àmbits d'actuació.
f) Atorgament i denegació de llicències de primera ocupació.

6. Delegar especialment en el regidor Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral,
no membre de la Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels
serveis corresponents als àmbits d'actuació de:
Estudis i Patrimoni
Promoció Econòmica
Cooperació Territorial i Pla Estratègic
Solidaritat i Agermanaments.
Aquesta delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin terceres persones.
7. Delegar especialment en la regidora Alícia Domínguez González, no membre de la
Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als
àmbits d'actuació de:
Educació
Polítiques d'Igualtat
Salut
Consum
Aquesta delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin terceres persones.
8. Delegar especialment en el regidor Rafael Cabanilla Casado, no membre de la Junta
de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als àmbits
d'actuació de:
Treball
Acció Veïnal
Aquesta delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin terceres persones.
9. Delegar especialment en el regidor Josep Ramon Bertolín Edo, no membre de la
Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als
àmbits d'actuació de:
Joventut
Formació i iniciatives empresarials
Participació
Aquesta delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin terceres persones.
10. Delegar especialment en la regidora Maria Mercè Bertran Fernández, no membre
de la Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis
corresponents als àmbits d'actuació de:

Arts escèniques
Fundació Abelló.
Aquesta delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin terceres persones.
11. Delegar especialment en el regidor Jesús Soler Gallardo, no membre de la Junta de
Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als àmbits
d'actuació de:
Mobilitat i Accessibilitat
Via Pública i Paisatge Urbà.
Aquesta delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin terceres persones.
12. Nomenar el regidor Josep Maria Garzón Llavina com a Regidor Coordinador de
l’Àrea de Serveis Generals, Innovació i Planificació, que inclou les Regidories de:
Planejament Urbanístic
Recursos Humans
Economia
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Promoció Econòmica
Consum
Civisme i Convivència
Treball
Formació i Iniciatives Empresarials
i delegar-li les facultats següents, a més de les que li han estat delegades en l'apartat
1 d'aquesta resolució:
a) Coordinació i supervisió de l'Àrea en referència als programes o actuacions que
afectin a més d'una Regidoria, així com dels conceptes pressupostaris de l'Àrea.
b) Contractació de subministraments i serveis quan el preu del contracte no sigui
superior a 30.000 euros.
c) Resolució de recursos de reposició interposats contra actes dictats per ell mateix
o pels Regidors de la seva Àrea.
d) Resoldre 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.
e) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
coordinades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius al seu àmbit de
coordinació, dictats per altres òrgans.

12. Nomenar la regidora Ester Safont Artal com a Regidora Coordinadora de l’Àrea
de Serveis Territorials i Espai Públic, que inclou les Regidories de:
Obres i Serveis
Promoció Ambiental i Medi ambient
Mercats
Promoció Comercial
Gestió i Disciplina Urbanística
Habitatge
Indústria
Mobilitat i Accessibilitat
Via Pública i Paisatge Urbà
i delegar-li les facultats següents, a més de les que li han estat delegades en l'apartat
2 d'aquesta resolució:
a) Coordinació i supervisió de l'Àrea en referència als programes o actuacions que
afectin a més d'una Regidoria, així com dels conceptes pressupostaris de l'Àrea.
b) Contractació d'obres, subministraments i serveis quan el preu del contracte no
sigui superior a 30.000 euros.
c) Resolució de recursos de reposició interposats contra actes dictats per ell mateix
o pels Regidors de la seva Àrea.
d) Resoldre 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.
e) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
coordinades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius al seu àmbit de
coordinació, dictats per altres òrgans.
f) Atorgar, denegar i revocar llicències d'ocupació de la via pública, inclosa la
facultat d'aprovar la liquidació tributària corresponent.
13. Nomenar la regidora Mercè Pérez Piedrafita com a Regidora Coordinador de l’Àrea
de Serveis Personals, que inclou les Regidories de:
Cultura i Festes
Educació
Polítiques d'Igualtat
Salut
Gent Gran
Serveis Socials
Joventut
Arts Escèniques
i delegar-li les facultats següents, a més de les que li han estat delegades en l'apartat
3 d'aquesta resolució:

a) Coordinació i supervisió de l'Àrea en referència als programes o actuacions que
afectin a més d'una Regidoria, així com dels conceptes pressupostaris de l'Àrea.
b) Contractació de subministraments i serveis quan el preu del contracte no sigui
superior a 30.000 euros.
c) Resolució de recursos de reposició interposats contra actes dictats per ell mateix
o pels Regidors de la seva Àrea.
d) Resoldre 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.
e) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
coordinades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius al seu àmbit de
coordinació, dictats per altres òrgans.
f) Atorgament de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
g) Requeriments de neteja d'immobles i de cessament de molèsties.
h) Autoritzacions sanitàries d'activitats en què hi hagi competència municipal.
i) Autorització per a la utilització d'equipaments municipals.
j) Signar els contractes amb terceres persones derivats dels programes i activitats
dels seus àmbits de coordinació, fins i tot si han estat aprovats per altres òrgans
municipals, llevat que l'àmbit d'actuació correspongui a un regidor o regidora
amb delegació genèrica.
14. Nomenar el regidor Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral com a Regidor
Coordinador de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Participació, que inclou les
Regidories de:
Estudis i Patrimoni
Cooperació Territorial i Pla Estratègic
Solidaritat i Agermanaments
Acció Veïnal
Participació
i delegar-li, a més de les facultats que li han estat delegades en l'apartat 6 d'aquesta
resolució, la coordinació i supervisió de l'Àrea en referència als programes o
actuacions que afectin a més d'una Regidoria, així com dels conceptes
pressupostaris de l'Àrea.
16. Delegar especialment en els regidors i regidores que s'indiquen a continuació, i en
relació als barris respectius, la representació de l'ajuntament davant dels veïns i
veïnes i les entitats ciutadanes respectives:
Josep Maria Garzón Llavina al Barri de l'Estació del Nord.
Ester Safont Artal al Barri de Can Borrell i a l'espai rural de Gallecs
Mercè Pérez Piedrafita al Barri de l'Estació de França.
Ana María Díaz Aranda al Barri del Centre.
Mireia Dionisio Calé als Barris de Riera Seca, Santa Rosa i Col·legis Nous.
Alícia Domínguez González als Barris de Can Pantiquet i la Casilla.
Rafael Cabanilla Casado als Barris de Lourdes, Plana Lledó i El Calderí.

17. Publicar les delegacions esmentades en el Butlletí Oficial de la Província.
18. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri."
L’alcalde presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas opina que s’hauria d’haver informat als grups municipals abans
de fer-ho saber als mitjans de comunicació.
-. L’alcalde respon que es va donar la informació als grups municipals el mateix dia que
es va lliurar als mitjans de comunicació a través de la xarxa telemàtica de
l’Ajuntament. Diu però, que si no ha estat així és perquè s’haurà produït algun error,
per la qual cosa demana disculpes.
El Ple se’n dóna per assabentat.
4.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en la Junta
de Govern Local
Atès el Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2011, que transcrit
literalment diu el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
DATA: 11 de juny de 2011
DEPARTAMENT: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Atès que en aquesta data ha quedat constituïda la corporació municipal que ha sorgit de
les eleccions municipals celebrades el proppassat dia 22 de maig.
Atès l’article 54.2.b del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, articles
que contemplen 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.

HE RESOLT
1. Deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia de 16 de juny de 2007, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
2. Delegar en la Junta de Govern Local les competències següents:
a) Atorgament, denegació, pròrroga i caducitat de llicències d'obra major, inclosa
l'autorització d'ocupació de la via pública i l'aprovació de les liquidacions
tributàries corresponents
b) Declaració de ruïna i adopció de les mesures escaients
c) Aprovació de certificacions d'obres públiques
d) Aprovació dels instruments de gestió urbanística
e) Aprovació de padrons
f) Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
g) Atorgament i denegació d’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) Aprovació de projectes d'urbanització
i) Atorgament, denegació i revocació de llicències ambientals, i d'espectacles
públics i activitats recreatives, així com els requeriments d'adopció de noves
mesures correctores
j) Aprovació de convenis fiscals i altres de gestió de recursos econòmics
k) Acceptació d’indemnitzacions per danys causats per terceres persones a béns
municipals
l) Acceptació de subvencions
m) Aprovació de programes i activitats municipals quan comporti l'exercici d'alguna
competència de la pròpia Junta.
3. Publicar la delegació esmentada en el Butlletí Oficial de la Província.
4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
5.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia de determinació de la periodicitat de les
sessions de la Junta de Govern Local
Atès el Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2011, que transcrit
literalment diu el següent:

"DECRET D’ALCALDIA
DATA: 11 de juny de 2011
DEPARTAMENT: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Atès que en aquesta data ha quedat constituïda la corporació municipal que ha sorgit de
les eleccions municipals celebrades el proppassat dia 22 de maig.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’aquesta mateixa data han estat nomenats els
regidors 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 17 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 20 de juny a les 17 hores.
3.

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

El Ple se’n dóna per assabentat.
6.- 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,
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 suplents:
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:
Josep Maria Garzón Llavina, portaveu
Ana María Díaz Aranda, suplent

Josep Monràs Galindo
Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
Mercè Pérez Piedrafita
Josep Ramón Bertolín Edo
Ester Safont Artal
Rafael Cabanilla Casado
Mercè Bertran Fernández
Jesús Soler Gallardo
Mireia Dionisio Calé
Alícia Domínguez González
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR:
Susana Calvo Casadesús, portaveu
Manuel Beteta Palenzuela, suplent
Oscar Fernández Catalán
Raul Muñoz Alcón
GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ MOLLET:
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, portaveu
Joan Daví Mayol, suplent
Maria Carme Olaria Segret
Jordi Talarn Brich
GRUP MUNICIPAL ICV—EUiA:
Noemí Fernández Fernández, portaveu
Antonio López Rodríguez, suplent
Marina Escribano Maspons
GRUP MUNICIPAL ARA MOLLET—ESQUERRA:
Oriol López Mayolas, portaveu
Marta Vilaret Garcia, suplent
El Ple se’n dóna per assabentat.
7.- Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament
Atès 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.

Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’aprova per unanimitat dels membres presents
que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8.- Creació de les comissions informatives i determinació de la seva composició i la
de la Comissió Especial de Comptes
Atesos els articles 22 i següents del Reglament orgànic municipal, sobre 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.
Atès l’article 26 del Reglament orgànic municipal, que estableix 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.
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 11 de
juny.
Atès 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, que estableix
que les comissions informatives de caràcter permanent seran creades dins dels trenta
dies següents a l’inici del mandat corporatiu.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:
- Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori.
- Comissió Informativa d’Institució i Serveis Personals.
2. Determinar que cadascuna de les comissions esmentades, així com la Comissió
Especial de Comptes, estarà formada per tres membres del Grup Municipal
Socialista, un membre del Grup Municipal del Partit Popular, un membre del Grup
Municipal Convergència i Unió Mollet, un membre del Grup Municipal ICV—
EUiA i un membre del Grup Municipal Ara Mollet—Esquerra.
3. Adscriure a cadascuna de les comissions esmentades els membres següents de la
Corporació:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I TERRITORI

Titulars
Josep Maria Garzón Llavina
Ester Safont Artal
Mireia Dionisio Calé
Susana Calvo Casadesús
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Antonio López Rodríguez
Marta Vilaret Garcia

Suplents
Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
Mercè Pérez Piedrafita
Ana María Díaz Aranda
Oscar Fernández Catalán
Joan Daví Mayol
Noemí Fernández Fernández
Oriol López Mayolas

COMISSIÓ INFORMATIVA D’INSTITUCIÓ I SERVEIS PERSONALS

Titulars
Mercè Pérez Piedrafita
Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
Ana María Díaz Aranda
Manuel Beteta Palenzuela
Joan Daví Mayol
Noemí Fernández Fernández
Oriol López Mayolas

Suplents
Alícia Domínguez González
Rafael Cabanilla Casado
Josep Maria Garzón Llavina
Raul Muñoz Alcón
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Marina Escribano Maspons
Marta Vilaret Garcia

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Titulars
Josep Maria Garzón Llavina
Ester Safont Artal
Mercè Pérez Piedrafita
Manuel Beteta Palenzuela
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Noemí Fernández Fernández
Oriol López Mayolas

Suplents
Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Susana Calvo Casadesús
Joan Daví Mayol
Antonio López Rodríguez
Marta Vilaret Garcia

Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’aprova per unanimitat dels membres presents
que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
9.- Nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats de
diversos ens i organismes
Atès l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix que el Ple de l’Ajuntament ha de nomenar els seus representants en òrgans
col·legiats en sessió a celebrar els trenta dies següents a la constitució de la corporació.
Es proposa que el Ple
ACORDI

Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès els següents
regidors i persones, en els ens i òrgans que s’indiquen a continuació:
CONSELL GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL PER A LA
REGIÓ METROPOLITANA:
- Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CIUTATS I
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT:
- Ester Safont Artal
CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL:
- Mercè Pérez Piedrafita
JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL:
- Mercè Pérez Piedrafita
ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET:
- Josep Maria Garzón Llavina, titular
- Mercè Pérez Piedrafita, suplent
JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA
- Alícia Domínguez González
JUNTA GENERAL DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA
DEL RIU BESÒS:
- Ester Safont Artal
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DEL VALLÈS ORIENTAL:
- Ester Safont Artal
PLE DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
- Alícia Domínguez González
CONSELL DEL CENTRE DEL VALLÈS ORIENTAL DEL CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
- Alícia Domínguez González
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CASAL CULTURAL:
- Josep Monràs i Galindo
- Mercè Pérez Piedrafita
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
- Josep Monràs i Galindo
- Alícia Domínguez González
- Mercè Pérez Piedrafita
- Manuel Beteta Palenzuela

- Maria Carme Olaria Segret
- Antonio López Rodríguez
- Marta Vilaret García
ASSEMBLEA GENERAL DE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ADFGALLECS:
- Ester Safont Artal
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS
DISCAPACITATS:
- Josep Monràs i Galindo
- Ana María Díaz Aranda, com a regidora de Serveis Socials
- Alícia Domínguez González, com a regidora d’Educació
- Núria Martín Cruz
- Irene Vives Sánchez
- Noemí Fernández Fernández
- Maria Dolors Navarro Sánchez
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ:
- Josep Monràs i Galindo
- Alícia Domínguez González, com a regidora d’Educació
- Mercè Pérez Piedrafita, com a regidora de Cultura
- Josep Ramon Bertolín Edo, com a Regidor de Joventut
- Maria Mercè Bertran Fernández
- Manuel Beteta Palenzuela
- Núria Folch Pablo
- Gabriel Espinosa Andrés
- Josep Amaya Aguilar
CONSELL RECTOR DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ:
- Josep Monràs i Galindo
- Maria Mercè Bertran Fernández, com a Vicepresidenta
- Daniel Novo Sánchez
- Susana Calvo Casadesús
- Jordi Talarn Brich
- Noemí Fernández Fernández
- Oriol López Mayolas
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ GIRO CENTRE TECNOLÒGIC
- Josep Monràs i Galindo
- Ester Safont Artal, com a Regidora de Medi Ambient
- Alícia Domínguez González, com a Regidora d'Educació
- Oscar Fernández Catalan
- Jordi Talarn Brich
- Marina Escribano Maspons
- Oriol López Mayolas
COMISSIÓ DELEGADA DE LA FUNDACIÓ GIRO CENTRE TECNOLÒGIC

- Ester Safont Artal
- Montserrat Carpio Carro
PLE DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET
- Josep Monràs i Galindo
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI SANITARI DE MOLLET DEL VALLÈS
- Josep Monràs Galindo
- Alícia Domínguez González
ASSEMBLEA GENERAL DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DE
TRANSPORT URBÀ DE LA SEGONA CORONA METROPOLITANA DE
BARCELONA
- Josep Maria Garzón Llavina
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET
- Josep Monràs Galindo
- Alícia Domínguez González
- María Dolores Gallego Hernández
GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX VALLÈS
- Josep Monràs Galindo, titular
- Alícia Domínguez González, suplent
FUNDACIÓ ALB-BOSC
- Ana María Díaz Aranda
- María Dolores Gallego Hernández

Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’aprova per unanimitat dels membres presents
que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
L'alcalde aixeca la sessió a les 18:45h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

