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 26/2020/JGL

A C T A

de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei 
que es dugué a terme el dia 15 de desembre de 2020.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:16 hores del dia 15 de desembre de 2020 es 
reuneix mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern 
Local de la Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI 
PAZ PENCHE i amb l’assistència de la secretària, SRA. SANDRA CASTELLTORT I 
CLARAMUNT que certifica.

Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat 
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat 
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:16 hores, després de comprovar la 
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida 
constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que 
s’han adjuntat a la convocatòria, del 10/12/2020 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 26/2020/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la JGL ordinària 25/2020, de data 01/12/2020

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Intervenció. Expedient núm. 146/2020/APRDE. 
 
Donar compte a la JGL de l’aprovació dels decrets de despesa

Atès que en data 16 d’abril de 2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia número 663 
mitjançant el qual el President d’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) té 
delegada l’aprovació de les factures d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost 
relatiu a les competències que té atorgades l’alcalde com a titular en aquesta matèria.
D’acord amb el punt tercer d’aquest Decret d’Alcaldia, el president de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC) dona compte a la Junta de Govern Local dels següents 
Decrets aprovats:

DECRET DATA Text del Decret
1472 28/09/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1482 02/10/2020 Aprovació de despeses
1485 02/10/2020 Aprovació de despeses
1484 02/10/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1511 08/10/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1510 08/10/2020 Aprovació de despeses
1616 22/10/2020 Aprovació de despeses
1636 26/10/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1685 05/11/2020 Aprovació de despeses
1684 05/11/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1747 12/11/2020 Aprovació de despeses
1746 12/11/2020 Aprovació de despeses amb objeccions

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Únic: DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de l’aprovació de despeses del 
Decrets següents:

DECRET DATA Text del Decret
1472 28/09/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1482 02/10/2020 Aprovació de despeses
1485 02/10/2020 Aprovació de despeses
1484 02/10/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1511 08/10/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1510 08/10/2020 Aprovació de despeses
1616 22/10/2020 Aprovació de despeses
1636 26/10/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1685 05/11/2020 Aprovació de despeses
1684 05/11/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1747 12/11/2020 Aprovació de despeses
1746 12/11/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

3. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 110/2020/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa explotació zona blava c/Pere Calders – 
Setembre i Octubre 2020

Atès que SABA APARCAMENTS, SA  ha presentat les factures relatives a la gestió del 
servei de les places d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders pels mesos de 
SETEMBRE i OCTUBRE de 2020, que no existeix contracte vigent per la realització 
dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció de l’enriquiment injust, cal procedir 
a l’abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació a la gestió del servei esmentat s’han presentat a la Intervenció 
municipal per a la seva comptabilització les factures següents, l’import de les quals 
inclou el 21% d’IVA:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12020006804, servei del mes de SETEMBRE 2020 1.107,15 €
12020006839, servei del mes d’OCTUBRE 2020 1.107,15 €
TOTAL 2.214,30 €

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent, que es fa per l’import base de la factura perquè segons 
instruccions del departament d’Intervenció municipal la quantitat d’IVA d’aquesta 
factura (192,15 €) és deduïble:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4310.133102.22699 Despeses funcionament 
Zona Blava El Molí RC12020000036262 1.830,00 €

Atès que actualment l’estat de la contractació de la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders és el que es reflexa en l’informe 
tècnic de data 22 de novembre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació:

“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 3.846 de data 31 de desembre de 
2009, s’aprovava l’expedient de contractació corresponent al contracte menor de 
gestió de les places d’estacionament regulat ubicades al solar interior paral·lel al carrer 
Pere Calders i carrer Verdaguer i que en la mateixa resolució també s’adjudicava el 
contracte menor de referència a l’empresa SABA Aparcamientos S.A, per un termini 
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d’un any a comptar a partir del dia 4 de gener de 2010 i fins el 31 de desembre del 
mateix any per un import de 12.180 € sense iva i de 14.128,80  amb el 16% d’iva.

Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 1366 de 21 de maig de 2011 
s’ordenava a Saba Aparcamientos la continuïtat en la prestació del servei de gestió de 
zona blava del carrer Pere Calders segons contracte menor que tenia adjudicat i fins la 
realització de les tasques de tramitació i adjudicació del nou concurs. Aquesta 
continuïtat en el contracte, tenia una sèrie de variacions respecte a l’anterior segons 
s’estipulava en l’informe tècnic de data 21 de desembre de 2010, i per això en la RA 
1366 es regulava el servei mitjançant una sèrie de prescripcions tècniques i 
econòmiques. Aquest contracte menor havia de finalitzar 9 mesos després per tant, a 
finals de setembre de 2011.
En la mateixa Resolució d’Alcaldia s’ordenava que s’iniciessin les actuacions 
necessàries per la tramitació de l’expedient de contractació corresponent.

Per tant, des de llavors aquest servei tècnic, juntament amb els responsables tècnics 
superiors, els serveis jurídics i amb coneixement dels successius regidors, s’ha 
treballat en diverses línies en base a tipus de contractes i tipus de gestió del servei 
diferents. 
De manera paral·lela a la realització d’aquest contracte, han aparegut una sèrie de 
problemàtiques reiterades lligades a problemes d’humitats i inundacions en 
l’aparcament soterrat del Mercat.

El fet de referir-nos a aquest tema i de lligar-ho a aquest informe obeeix a que tant la 
gestió de la resta de places d’estacionament de zona blava com les de l’aparcament 
del mercat, formen part de la Concessió administrativa de les obres d’instal·lació, 
equipament i de l’explotació de l’aparcament soterrat del mercat municipal i de la 
gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins de Rei, el document públic 
administratiu del qual es va formalitzar en data 28 d’octubre de 2005.

La solució tècnica d’aquesta problemàtica en l’aparcament soterrat és molt complexa i 
provoca que la planta tercera de l’aparcament soterrat estigui pràcticament inutilitzada.  
L’execució de les obres que permetrien reconduir aquesta situació i el finançament de 
les mateixes ha obert una diversitat de propostes sobre com assumir tota l’actuació de 
manera global. Entre aquestes propostes hi ha la d’assumir-la a través de la inclusió 
de la gestió de les 51 places de la zona blava de Pere Calders dins del contracte de 
concessió abans esmentat.

Per tant, metre no es prengui una decisió sobre la solució dels problemes d’humitat i 
de si es lliga o no l’execució de l’obra a una possible modificació en la forma de gestió 
de les 51 places del carrer Pere Calders. 
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Vist que SABA continua prestant el servei de vigilància i recaptació de les 51 places de 
zona blava del carrer Pere Calders, i que l’Ajuntament continua rebent l’ingrés del 
pagament d’aquesta zona, des d’aquest servei tècnic es proposa aprovar la despesa 
dels mesos que corresponguin ja que existeix partida pressupostària amb dotació 
pressupostària suficient per fer-ho.”

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2020, la 
Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de despesa i 
reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació 
de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o 
d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o 
en preparació de licitació pública.
Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada en data 14 de novembre de 2020 
pel Cap d’Instal·lacions Tècniques i Cap de Mobilitat en assignació parcial de funcions; 
amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor accidental de data 26 
de novembre de 2020 amb les observacions: “-La prestació d’aquests serveis els està 
realitzant la mateixa empresa de manera continuada i periòdica en el temps, sense 
que existeixi contracte actualment vigent. –L’execució del servei i per tant, la despesa 
que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d’aquesta 
Intervenció, i sense constància de la petició d’un mínim de tres ofertes.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a SABA APARCAMENTS, SA, per la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders dels mesos de SETEMBRE i 
OCTUBRE de 2020 que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12020006804, servei del mes de SETEMBRE 2020 1.107,15 €
12020006839, servei del mes d’OCTUBRE 2020 1.107,15 €
TOTAL 2.214,30 €

Segon: Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

· COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.
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4. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 109/2020/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa servei recollida, acollida i custodia d’animals 
perduts, abandonats i ensalvatgits – Octubre 2020

 
Atès que QUATRE POTES GOS I GAT, SL va presentar la factura relativa al Servei de 
recollida, acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al terme 
municipal de Molins de Rei, durant el mes d’OCTUBRE de 2020, que no existeix 
contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció 
de l’enriquiment injust, cal procedir a l’abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació al servei esmentat es va presentar a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura següent:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12020006363, Servei de recollida, acollida i 
custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits, OCTUBRE

2.040,06€

TOTAL 2.040,06€

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent:

Partida pressupostària Document RC Import a 
aplicar

N.4210.170101.22699 Servei animals 
domèstics i control població de coloms

12020000036261 2.040,06€

Atès que, a data d’avui, la contractació del servei de referència es troba en fase 
preparació de l’expedient de contractació, segons Proveïment de l’Alcalde de data 12 
de febrer de 2019, amb la previsió de licitació pel mes de novembre de 2020 i d’inici 
del servei per part de l’adjudicatari per març de 2021.

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2020, la 
Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de despesa i 
reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació 
de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o 
d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o 
en preparació de licitació pública.
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Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada per la Cap de Salut Pública i 
Sanitat en data 16 de novembre de 2020; amb l’annexe de l’infome econòmic 
desfavorable de l’Interventor accidental de data 18 de novembre de 2020 amb les 
observacions: “-La prestació d’aquests serveis els està realitzant la mateixa empresa 
de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte 
actualment vigent. –L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha 
realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense 
constància de la petició d’un mínim de tres ofertes.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
relativa al Servei de recollida, acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits al municipi de Molins de Rei per OCTUBRE de 2020, que es relaciona a 
continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12020006363, Servei de recollida, acollida i 
custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits, OCTUBRE

2.040,06€

TOTAL 2.040,06€

Segon: Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

· COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

5. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 1/2018/APDRO. 
 
Aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la factura corresponent al 
servei de notificacions i trameses postals a nom de Reparto Correspondencia 
Urbano S.L. del mes d’octubre de 2018

Aquest punt queda sobre la taula per haver estat dictaminat per la Junta de 
Govern Local 4/2019 de data 18.02.2019

6.- Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 5/2018/APDRO

Aprovació de despesa i reconeixement de crèdit de la factura corresponent al 
servei de notificacions i trameses postals a nom de Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. del mes de novembre de 2018.
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Aquest punt queda sobre la taula per haver estat dictaminat per la Junta de 
Govern Local 4/2019 de data 18.02.2019

7. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 2/2018/APDRO. 
 
Aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la factura corresponent al 
servei de notificacions i trameses postals a nom de Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. del mes d’octubre de 2018.

Aquest punt queda sobre la taula per haver estat dictaminat per la Junta de 
Govern Local 4/2019 de data 18.02.2019

8. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 6/2018/APDRO. 
 
Aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la factura corresponent al 
servei de notificacions i trameses postals a nom de Reparto Correspondencia 
Urbano S.L. del mes de novembre de 2018.

Aquest punt queda sobre la taula per haver estat dictaminat per la Junta de 
Govern Local 4/2019 de data 18.02.2019

9. Innovació i Empresa. Expedient núm. 9/2020/LLIAM. 
 
Considerar no substancials les modificacions comunicades per la mercantil 
Anfer-Print S.L. i incorporar a la llicència municipal ambiental atorgada per acord 
de Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2016

Vist l’informe jurídic emès per l’Assessor Jurídic d’aquest Ajuntament en data 4 de 
desembre de 2020, que es transcriu totalment a continuació :

LEGISLACIÓ APLICABLE

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCAA).
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques (LPACAP).
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ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 26 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local de Molins de Rei va 
concedir a la mercantil ANFER-PRINT S.L., situada al carrer Miquel Torelló i 
Pagès, 41, llicència ambiental municipal (II.12.3) per a exercir l’activitat d’aplicació 
de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport 
i la cuita i assecat corresponents en quant la quantitat emmagatzemada 
d’aquestes substàncies en els tallers és inferior a 1000 kg i/o amb superfície 
superior a 500 m2.

2.- En data 26 de juliol de 2016, l’Entitat Col·laboradora de l’Administració “TUV 
Rheinland” va emetre certificat d’acte de comprovació de prevenció en matèria 
d’incendis, respecte la llicència ambiental concedida a la mercantil ANFER-PRINT 
S.L,  anteriorment esmentada. 

3.- En data 14 de juny de 2018, l’Entitat Col·laboradora de l’Administració “TUV 
Rheinland” va emetre acta de control ambiental favorable respecte la llicència 
ambiental, concedida a la mercantil ANFER-PRINT S.L., anteriorment esmentada.

En la dita acta de control ambiental favorable, es va plasmar la detecció de 
modificacions en les instal·lacions i l’activitat autoritzada consistents en:

- Instal·lació d’una caldera de calefacció que funciona amb gasoil.
- Instal·lació de nova maquinària.
- Producció de residus no previstos en llicència ambiental concedida.
- Canvis de distribució (augment de superfície destinada a magatzem, zona 

de disseny, etc.).

4.- En data 14 de març de 2018, la mercantil ANFER-PRINT S.L. va presentar 
sol·licitud de canvi no substancial de la llicència ambiental que disposava respecte 
l’establiment ubicat al c/ Miquel Torelló i Pagès, 41. Amb la citada sol·licitud va 
aportar memòria justificativa de canvis no substancials.

5.- En 20 de setembre de 2018, la Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental 
(PMAA) va notificar a l’Ajuntament de Molins, un requeriment d’esmena de 
documentació adreçat a la mercantil ANFER-PRINT S.L.

6.- El 19 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Molins de Rei va emetre el trasllat de 
requeriment d’esmena a la mercantil ANFER-PRINT S.L, la qual ho va rebre l’ 1 
de març de 2019.

7.- En data 2 d’abril de 2019, l’Ajuntament de Molins de Rei va enregistrar la 
presentació, per part de la mercantil ANFER-PRINT S.L., de la nova memòria 
justificativa de canvis no substancials, on es detallaven els canvis següents:

- S’ha instal·lat una màquina d’impressió amb assecatge UVI.
- S’ha augmentat lleugerament la superfície d’emmagatzematge.
- S’ha incorporat una caldera de  gasoil amb dipòsit de 100 litres per 

calefactar.
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- S’ha incorporat una nova sala per albergar una nova fase de producció: la 
pre-impressió.

8.- En data 29 de maig de 2019, l’Ajuntament de Molins de Rei va rebre de la PMAA 
informe favorable de vectors, respecte el canvi no substancial referent al vector 
atmosfera i residus de la mercantil ANFER-PRINT S.L., supeditat a incloure a la 
llicència ambiental de la mercantil esmentada, les condicions detallades i 
plasmades al propi informe favorable de vectors emès per la PMAA.

9.- En data 13 de juny de 2019, la tècnica municipal d’activitats va emetre informe 
tècnic favorable respecte els canvi no substancials proposat per la mercantil 
ANFER-PRINT S.L. i respecte la normativa  en matèria de protecció d’incendis. 
Doncs, d’acord amb els criteris interpretatius del canvi no substancial acordats per 
la PMAA, es considera que la modificació proposada no comporta modificació 
substancial de l’activitat autoritzada.

FONAMENTS DE DRET

1.- D’acord amb l’ article 59 de la LPCAA sobre la intervenció administrativa en les 
modificacions de les activitats, segons el pronunciament de la Ponència 
Metropolitana d’Avaluació Ambiental al cas concret i en virtut de l’informe tècnic 
municipal d’activitats, la sol·licitud de canvi no substancial presentada per la 
mercantil ANFER-PRINT S.L. s’ajusta a dret.

Atès l’informe-proposta de Junta de Govern Local formulat en data 7 de desembre de 
2020, per la Cap de Negociat d’Empresa. 

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Considerar no substancials les modificacions comunicades per la mercantil 
ANFER-PRINT S.L., ubicada al carrer Miquel Torelló i Pagès, 41,  relatives a: la 
instal·lació d’una màquina d’impressió amb assecatge UVI, l’augment de la superfície 
d’emmagatzematge, la incorporació d’una caldera de  gasoil per calefactar i la 
incorporació d’una nova sala per albergar la nova fase de producció (pre-impressió). 

Segon.- Incorporar els canvis no substancials del dispositiu primer esmentats, a la 
llicència ambiental atorgada per Acord de Junta de Govern Local, de data de data 26 
de juliol de 2016, a la mercantil ANFER-PRINT S.L., respecte l’activitat d’arts gràfiques 
desenvolupada a l’establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 41.

Tercer.- Integrar els següents aspectes referents a emissions a l’atmosfera, a la 
llicència ambiental atorgada per Acord de Junta de Govern Local, de data de data 26 
de juliol de 2016, a la mercantil ANFER-PRINT S.L., respecte l’activitat d’arts gràfiques 
desenvolupada a l’establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 41:

Emissions a l’atmosfera:
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- L’establiment ha declarat un consum total anual de tintes, adhesius i alcohol 
isopropílic de 3000 Kg, 17000 Kg i 1500 Kg, respectivament, indicant que 
l’adhesiu és en base aigua i que les tintes no contenen dissolvent.

Mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica: 

- L’activitat de l’establiment queda classificada dins el grup – i codi 06 04 03 04 del 
CAPCA (Catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) 
establert pel Reial Decret 100/2011.

Emissions a l’atmosfera de l’establiment

- L’establiment disposarà dels següents focus emissors vehiculats a l’atmosfera:

Focus Descripció Grup CAPCA Codi CAPCA

F1 Caldera calefacció 
(Gasoil, 70 KW)

- 03 01 03 05

F2 i F3 Extraccions nova 
línia tintes UV

- 06 4 03 04

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents 
límits d’emissió dels focus emissors vehiculats a l’atmosfera:

Focus Llibre de 

registre

Contaminant Límit 

d’emissió

Mètode 

de 

mesura

Freqüència 

de 

mesurament 

(1)

SO2 180 

mg/Nm3

UNE-

EN 

14791

F1 NR+013920-

C

CO 500 

mg/Nm3

UNE-

EN 

15058

-

F2 i 

F3

- COV (2) 50 

mgC/Nm3 

si 

l’emissió 

UNE-

EN 

12619

5 anys
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màssica 

≥ 0.5 

KgC/h (3)

(1) D’acord amb el  Reial Decret 100/2011 s’aplicarà la següent 
periodicitat del mesurament segons la incidència ambiental de cada 
focus. 

(2) D’acord amb la documentació presentada, els Focus 1 i 2 
d’extraccions de la nova línia tintes UV emeten només ozó, per tant, 
totes les emissions contaminants de COV seran difuses. Però, en el 
cas que s’emetin COV pels focus s’haurà d’aplicar el valor límit 
d’emissió indicat a la taula. 

(3) En el cas d’instal·lacions usuàries de dissolvents que realitzen alguna 
de les activitats incloses a l’annex I del Reial Decret 117/2003, que 
tenen un consum de dissolvent per sota dels valors indicats a l’annex 
II d’aquesta norma però superior a 0.5 t/any, així com en el cas 
d’instal·lacions que realitzen activitats no incloses a l’annex I del 
Reial Decret 117/2003 però que tenen un consum de dissolvents 
superior a 0.5 t/any, com a mínim la freqüència de mesurament haurà 
de ser de 5 anys. 

Aquests mesuraments s’efectuaran per part d’una entitat ambiental de control 
acreditada.

Mètodes de mostreig

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment 
d’emetre aquest informe. Les determinacions de contaminants es realitzaran d’acord 
amb el mètode de mesurament indicat a la IT-AT-17, Instrucció Tècnica per a la 
selecció del mètode de mesurament de les emissions a l’atmosfera i límit de 
quantificació, vigent. En cas que l’Entitat cregui convenient efectuar el mesurament 
mitjançant un altre mètode, caldrà aprovació prèvia de la Secció de Control 
d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. 

Els mètodes de mostreig dels paràmetres generals són els següents: 

o Cabal i velocitat: UNE 77225
o Humitat: UNE 14790
o O2: UNE-EN 14789 / IT-AT-22

En qualsevol cas, el temps de mesura ha d’assegurar la representativitat de les 
emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s’han de registrar les 
condicions de procés associades al focus emissor i aquesta informació s’annexarà a 
l’informe de cada control.

Emissions difuses a l’atmosfera de l’establiment

Es pendran mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les 
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emissions difuses que es produeixin con am conseqüència de les diverses operacions 
de la planta.
 
Condicions generals de prevenció de les emissions a l’atmosfera

S’haurà de donar compliment a la Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i 
Control de l’Aire en allò que pugui ser d’aplicació a l’activitat autoritzada en relació amb 
les emissions a l’atmosfera.

Els focus emissors a l’atmosfera han de ser d’alçada suficient per a garantir una 
òptima dispersió dels contaminants a l’atmosfera i estar adequats per a la presa de 
mostres segons el que s’estableix a l’article 7 del Reial Decret 100/2011, de 28 de 
gener, pel qual s’actualitza el Catàleg d’activitats potencialment contaminadores de 
l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, i a la 
instrucció tècnica de la Direcció General IT-AT-02 per al condicionament dels focus 
emissors a l’atmosfera per a la realització de mesuraments d’emissió.

Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir amb allò 
que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (BOE núm. 97 de 
23/04/1997).

Tots els focus emissors a l’atmosfera han d’estar registrats electrònicament mitjançant 
l’aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la 
classificació CAPCA que figura en aquesta Resolució. Aquests llibres han de contenir 
la informació actualitzada i en ells s’han d’anotar dades relatives a la identificació de 
cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, 
controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s’hi 
efectuïn. El número de llibre de registre s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, 
mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent. 

Els focus d’emissió no sistemàtica, tal com es defineixen a l’article 6.7 del Reial Decret 
100/2011, quedaran exempts e mesurament de les seves emissions a l’atmosfera 
mentre es compleixin les condicions d’emissió no sistemàtica. S’haurà de registrar el 
temps de funcionament anual d’aquests focus. En cas que l’emissió sigui intermitent, 
s’haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la duració 
individual de cada emissió.

Als efectes de justificar que un focus és d’emissió no sistemàtica d’acord amb el RD 
100/2011, la persona titular de l’establiment ha de portar un registre del temps de 
funcionament del focus.
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Aplicació del RD 117/2003

L’activitat de l’establiment no es veu afectada pel Reial Decret 117/2003, de 31 de 
gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l’ús de 
dissolvents en determinades activitats, ja que el consum de dissolvent declarat en el 
procés d’impressió i encolat és inferior al del llindar màxim establert en cada 
normativa.

Control sectorial del vector atmosfera

Pel que fa a les emissions a l’atmosfera, es mesuraran els contaminants dels focus 
emissors vehiculat per part d’una Entitat de Control (EC) degudament acreditada 
d’acord amb les freqüències de mesurament establertes en aquest permís ambiental.

El primer mesurament dels focus s’ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de 
la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus; els 
mesuraments successius s’han de comptar a partir de la data de l’últim mesurament 
periòdic de les emissions que s’hagi realitzat.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l’atmosfera pel focus 
s’efectuaran d’acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental.

Quart.- Integrar els següents aspectes referents a residus, a la llicència ambiental 
atorgada per Acord de Junta de Govern Local, de data de data 26 de juliol de 2016, a 
la mercantil ANFER-PRINT S.L., respecte l’activitat d’arts gràfiques desenvolupada a 
l’establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 41:

L’activitat en qüestió disposa de codi de productor de residus atorgat per l’Agència de 
Residus de Catalunya (en endavant ARC), el seu codi és el P-58424.2. Segons la 
documentació presentada i el control inicial, tots els residus es gestionen a través d’un 
gestor autoritzat per l’ARC, i es deixa constància d’un augment de la producció 
d’alguns residus ja autoritzats a la llicència ambiental i la generació de nous residus.

La següent taula mostra la producció de residus inicia autoritzada i la producció de 
residus que sol·licita amb la documentació aportada al canvi no substancial de la 
llicència ambiental:
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Descripció del 

residu

CER Tipus Producció 

autoritzada 

inicialment

Producció 

CNS

Paper 130206 Especial 30 tones/any

Cartró 160107 Especial 1 tona/any

Envasos amb 

restes de 

substàncies 

perilloses

150110 Especial No 

especificat

50 Kg/any

Draps i 

absorbents 

contaminats

150202 Especial No 

especificat

200 Kg/any

Residus 

Banals

200301 No especial No 

especificat

100 Kg/any

Residus de 

tintes que 

contenen  

substàncies 

perilloses

080312 Especial No autoritzat 544 Kg/any

Paper i Cartró 200101 No especial Autoritzat 

31Tn/any

103.620 

Kg/any

Plàstic 160119 No especial No autoritzat 1130 Kg/any

Fusta diferent 

de 

l’especificada 

en el codi 

200137

200138 No especial No autoritzat 2000 Kg/any

Metalls 200140 No especial No autoritzat 107 Kg/an
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Segons les quantitats autoritzades inicialment i les sol·licitades pel canvi no 
substancial presentat, els increments no superen les 100 tones per residus no 
perillosos i 50 tones per no perillosos, així doncs es considera que el canvi és no 
substancial respecte el vector residus.

Es recorda  que l’activitat haurà d’emmagatzemar sota cobert, i els residus líquids 
susceptibles de produir vessaments hauran d’estar dipositats en safates o recipients 
estancs. 

L’activitat haurà de complir la normativa vigent, i específicament el Decret 93/1999, de 
6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya. 

Cinquè.- Advertir a la mercantil ANFER-PRINT S.L., respecte l’activitat d’arts gràfiques 
desenvolupada a l’establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 41, de l’obligació 
de realitzar el control sectorial del vector atmosfera amb les següents condicions:

- Pel que fa a les emissions a l’atmosfera, es mesuraran els contaminants dels 
focus emissors vehiculats per part d’una Entitat de Control (EC) degudament 
acreditada d’acord amb les freqüències de mesurament establertes en aquest 
permís ambiental. 

- El primer mesurament dels focus s’ha de realitzar abans de transcorreguts 30 
dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als 
focus; els mesuraments successius s’han de comptar a partir de la data de l’últim 
mesurament periòdic de les emissions que s’hagi realitzat.

- Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l’atmosfera pel 
focus s’efectuaran d’acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental. 

Sisè.- Informar a la mercantil ANFER-PRINT S.L., respecte l’activitat d’arts gràfiques 
desenvolupada a l’establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 41, que la resta 
de condicions són  les establertes en l’Acord de Junta de Govern Local de data de 
data 26 de juliol de 2016.

Setè.- Notificar als interessats.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

10. Serveis Generals. Expedient núm. 2/2019/COHSE. 
 
Adjudicació del contracte del concurs de projectes per seleccionar la millor i 
més idònia proposta per a dur a terme la construcció de la residència de 102 
places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei.
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Atès que per resolució de data 29 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient per a la 
contractació del concurs de projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat de 
seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat arquitectònica i 
viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels membres del Jurat com 
la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la residència de 102 places i 
centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les 
Sínies, 7-9.

D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la contractació esmentada.

Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del 
contracte a través del procediment relatiu al concurs de projectes.

Vista les ofertes presentades i l’informe emès pel Jurat en data les actes de la mesa 
de contractació l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2020. 

Vista la proposta d’adjudicació de data 3 de novembre de 2020 on s’identifiquen les 
puntuacions obtingudes per part del equips i que es relacionen a continuació: 

Lema Total 
puntuacions 

sobre 3.1

Total 
puntuacions 

sobre 3.2

TOTAL

Jardí 49,25 punts 18,29 punts 67,54 punts
Com a casa 
(com.a.casa.molins@gmail.com) 56,45 punts 18,67 punts 75,12 punts
OM 56,50 punts 18,89 punts 75,39 punts 
Com a casa 47,15 punts 20 punts 67,15 punts
Flexo 62,75 punts 18,83 punts 81,58 punts

Vist que el lema flexo està configurat per la UTE: BATLLORI & TREPAT 
ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, 
ARQUITECTURA, S.L.

Vist el requeriment efectuat al millor classificat.

Vist que el licitador esmentat ha presentat la documentació requerida en temps i 
forma.

Vist que la clàusula vint-i-unena de les bases que regeixen el concurs de projectes, 
disposa que el  contracte de serveis serà adjudicat a l’empresa adjudicatària del concurs 
de projectes.

“Aquesta contractació ulterior de serveis serà realitzada directament per l’empresa o 
entitat que resulti adjudicatària de la concessió corresponent per a la construcció i 
gestió de la residència, tant si aquesta concessió s’adjudica prèvia tramitació del 
procediment de contractació corresponent d’acord amb les previsions de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

mailto:com.a.casa.molins@gmail.com
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l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 com si es vehiculitza com un 
encàrrec a un mitjà propi de l’Ajuntament. En el cas que l’entitat concessionària estigui 
subjecta a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
l’adjudicació del contracte de serveis es realitzarà prèvia tramitació del procediment 
negociat sense publicitat, segons disposa l’article 168.d) de dita Llei.

Per contra, en el cas que l’entitat concessionària no estigui subjecte a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació del contractes de 
serveis serà de naturalesa jurídica privada, però haurà de tenir en compte les 
previsions establertes en el present plec. 

Un cop adjudicat el contracte de serveis, aquest serà objecte de formalització entre el 
concessionari de la residència i l’adjudicatari del concurs de projectes.”

Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 571 de 20 de març de 2020 l’Alcalde va 
delegar a la Junta de Govern:

“- Les contractacions administratives i les concessions de serveis públics, qualsevol 
que sigui el procediment i la forma escollida per a la licitació, d'un valor estimat del 
contracte superior a 221.000.- €, observant els procediments i les formes en cada cas 
aplicables d'acord amb la llei, sense que els contractes superin els límits de la 
competència que la llei atribueix a l'alcalde. La competència delegada comporta 
l'atribució a la Junta de Govern Local de les facultats d'aprovació dels projectes, de 
l'expedient de contractació amb l'aprovació de la despesa, dels plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici de totes 
les facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació quant a la interpretació, 
inspecció, modificació i resolució del contracte.”

Vista l’Informe-Proposta d’acord del Responsable de Serveis Generals i Cap del 
Negociat de Rendes signada el 09.12.2020.

Vist l'informe favorable i sense observacions de l'assessor de serveis jurídics signat en 
data 09.12.2020.

Vist l'informe de l'interventor accidental signat en data 10.12.2020 amb les següents 
observacions:

“Es proposa adjudicar un contracte que suposarà una despesa de 472.837,75 euros. 
No està definit el model de gestió en la construcció de la nova Llar d’Avis i en 
conseqüència, es produeix una incertesa en la concreció de com s’executarà aquesta 
despesa que es deriva d’aquest expedient, i per tant com afectarà a les finances 
municipals”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
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Primer.- Acceptar i incorporar en la present resolució la proposta d’adjudicació de data 
3 de novembre de 2020 així com la valoració del jurat de data 14 d’octubre de 2020 en 
el que es motiva l’adjudicació del contracte.
 
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu del l'expedient de contractació del concurs 
de projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor proposta 
que, per la seva adequació, qualitat arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i 
constructiva sigui valorada pels membres del Jurat com la millor i més idònia per a dur 
a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places a 
Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9. a la UTE: BATLLORI & 
TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, 
ARQUITECTURA, S per un import total de 390.775,00 € euros sense IVA (472.837,75 
€ IVA inclòs).

Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de participants de la 
segona fase del Concurs de projectes.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

11.-Questions Sobrevingudes

11 a). Innovació i Empresa. Expedient núm. 31/2020/LLIOE. 
 
Desestimar la sol. licitud d’aixecament de la mesura provisional de suspensió de 
la llicència de terrassa adoptada respecte Sebastopol S.C.P.

Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es 
transcriu “DESESTIMAR LA SOL·LICITUD D’AIXECAMENT DE LA MESURA 
PROVISIONAL DE SUSPENSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TERRASSA ADOPTADA 
RESPECTE SEBASTOPOL, S.C.P” formulada pel President de l’Àrea  de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila de data 11.12.2020 i amb la conformitat del Sr. 
Alcalde.

Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de l’assumpte sobrevingut 
presentat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre i 51 del RDLEG 781/1986

Sotmès a votació, la Junta de Govern ho acorda per unanimitat dels membres 
presents i entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut.

Vist l’informe jurídic emès per l’Assessor Jurídic d’aquest Ajuntament en data 10 de 
desembre de 2020, que es transcriu totalment a continuació :

Fets

1. En data 9 d’octubre de 2020, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil va 
dictar provisió per la qual es va incoar procediment sancionador 86/2020 SACTI a 
SEBASTOPOL S.C.P, com a presumpte infractor de l’Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions.
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2. En data 4 de novembre de 2020,  es va notificar a SEBASTOPOL S.C.P., l’inici del 
procediment sancionador 86/2020 SACTI, a través de la publicació en el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) del contingut de la provisió, una vegada es va produir la 
notificació infructuosa.

 
3. En data 3 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local de Molins de Rei va 

acordar la mesura provisional de suspensió de la llicència de terrassa que disposa 
SEBASTOPOL S.C.P., a la plaça Pompeu Fabra, 3.

4. En data 12 de novembre de 2020, es va notificar a SEBASTOPOL S.C.P., l’acord 
de la Junta de Govern Local de Molins de Rei, adoptat el 3 de novembre de 2020, 
pel qual s’adoptava la mesura provisional de suspensió de la llicència de terrassa 
(31/2020 LLIOE) que disposa SEBASTOPOL S.C.P., a la plaça Pompeu Fabra, 3.

5. En data 23 de novembre de 2020, SEBASTOPOL S.C.P. va presentar instància 
sol·licitant l’aixecament de la mesura preventiva adoptada en data 3 de novembre 
de 2020, la suspensió de la llicència de terrassa del seu establiment, amb l’objectiu 
de poder realitzar la sonometria que l’Ajuntament de Molins de Rei li va requerir 
realitzar.

Fonaments de dret

1. En virtut de l’article 56.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, un cop iniciat el procediment, 
l’òrgan administratiu competent per resoldre pot adoptar, d’ofici o a instància de part 
i de manera motivada, les mesures provisionals que consideri oportunes per 
assegurar l’eficàcia de la resolució que es pugui dictar, si hi ha elements de judici 
suficients per a això, d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i 
onerositat menor.

2. En virtut de l’article 56.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les mesures provisionals 
poden ser aixecades o modificades durant la tramitació del procediment, d’ofici o a 
instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no es van poder 
tenir en compte en el moment d’adoptar-les.

3. D’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat, la Junta 
de Govern Local, dins de la tramitació del procediment sancionador 86/2020 SACTI, 
va adoptar la mesura provisional de suspendre la llicència de terrassa del 
SEBASTOPOL S.C.P.. Tenint en compte el present supòsit i els antecedents 
esdevinguts, la mesura preventiva adoptada compleix amb els principis esmentats, 
al no produir-se el tancament de l’establiment i al esdevenir la terrassa el focus 
emissor del presumpte incompliment de l’Ordenança reguladora dels sorolls i les 
vibracions, que a més, poden afectar a drets subjectius de ciutadans.

4. D’acord amb la instància presentada per SEBASTOPOL S.C.P. per la qual sol·licita 
l’aixecament de la mesura provisional, no s’ha produït cap canvi significatiu 
respecte les circumstàncies que van motivar l’adopció de la mesura preventiva de 
suspendre la llicència de terrassa de la mercantil citada. 
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El 19 de juny de 2020 l’Ajuntament de Molins de Rei va requerir a SEBASTOPOL 
S.C.P., el compliment de determinades mesures correctores, entre les quals es 
trobava la de presentar una nova sonometria, que la mercantil esmentada no va 
complir. És important remarcar que la no presentació de la sonometria durant el 
termini concedit per complir amb les mesures correctores requerides, no és el fet 
que va fonamentar l’inici del procediment sancionador 86/2020 SACTI, doncs 
aquest resta fonamentat per indicis d’un presumpte incompliment, per part de 
SEBASTOPOL S.C.P., de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. Tot i 
així, l’Ajuntament de Molins de Rei, abans d’iniciar el procediment sancionador citat, 
va requerir el compliment de determinades mesures correctores a SEBASTOPOL 
S.C.P.

Resulta d’importància destacar que la pròpia naturalesa genèrica de les mesures 
provisionals és assegurar l’eficàcia de la resolució final que finalment sigui 
adoptada. En aquest context, al no resultar essencial realitzar en aquest moment 
processal una nova sonometria, al no concorre cap canvi significatiu en les 
circumstàncies que van motivar l’adopció de la mesura provisional de la suspensió 
de la llicència de terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P., i tenint en compte la 
pròpia naturalesa de les mesures provisionals, assegurar l’eficàcia de la resolució 
final que finalment sigui adoptada, estimo oportú mantenir la mesura provisional 
adoptada respecte SEBASTOPOL S.C.P. dins del procediment sancionador 
86/2020 SACTI.

Atès l’informe-proposta de Junta de Govern Local formulat en data 10 de desembre de 
2020, per la Cap de Negociat d’Empresa. 

Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de l’assumpte 
sobrevingut presentat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre i 51 del RDLEG 781/1986.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Desestimar la sol·licitud d’aixecament de la mesura provisional de suspensió 
de la llicència de terrassa, adoptada respecte SEBASTOPOL S.C.P.

Segon.- Notificar als interessats.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

12.- Precs i preguntes.

No n’hi ha
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13.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:29h.

  

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén 
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.

L'Alcalde

19/02/2021  17:57:21

Xavi Paz Penche

La Secretària

20/02/2021   20:05:00

Sandra Castelltort Claramunt
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