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SEC/SCC/ald

6/2021/JGL
A C T A
de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Molins de Rei que es dugué a terme el dia 5 de març de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 14:12 hores del dia 5 de març de 2021 es reuneix
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la
Corporació, en sessió extraordinària i urgent sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI
PAZ PENCHE i amb l’assistència del secretari accidental, SR. JOAN MONTSERRAT I
OLIVELLA 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
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Ma Carme Madorell Colomina
Ramon Sanchez Gil

Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC
JXM
JXM

Regidor

PSC

Excusen la seva absència els regidors:
Miguel Zaragoza Alonso

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 14:12 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 05/03/2021 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 6/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA
A – ASSUMPTES A DECIDIR
1. Ratificació, si s’escau, de la declaració d’urgència de la sessió extraordinaria i
urgent.
Tot seguit l’Alcalde pren la paraula per explicar als membres de la Junta de Govern
Local que el motiu de la convocatoria extra i urgent de la present sessió es justifica
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atès que es imprescindible poder notificar la resolució del procediment 86/2020/SACTI
abans del dia 9 de març de 2021.
2. Innovació i Empresa. Expedient num. 86/2020/SACTI.
Sol·licitar un informe a Serveis Jurídics en relació a les circumstàncies que pot
tenir en compte l’òrgan resolutori dels procediments sancionadors d’activitats o
mediambientals en època de Covid-19.
Vist la tramitació de l’expedient 86/2020/SACTI que es troba en fase de resolució final.
Vista la situació d’emergència sanitària derivada del COVID19 i l’afectació de la
mateixa a les activitats econòmiques, i en especial al sector de la restauració, amb
restriccions d’obertura des de l’inici de la pandèmia, són aspectes que es considera
que caldria tenir en compte a l’hora de resoldre aquests tipus d’expedient sancionador
Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per resoldre el procediment
administratiu derivat de l’expedient esmentat d’acord a la delegació de competències
determinada pel Decret d’alcaldia número 571 de 20 de març de 2020.
JOAN MONTSERRAT OLIVELLA, secretari accidental de l'Ajuntament de Molins de
Rei.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Extraordinària d'urgència que es va dur a
terme el dia 5 de març de 2021, va adoptar-se entre altres acords el següent:
Primer.- Sol·licitar un informe a Serveis Jurídics en relació a les circumstàncies que
pot tenir en compte l’òrgan resolutori dels procediments sancionadors d’activitats o
mediambientals en època de Covid-19.
Segon.- Traslladar immediatament aquesta petició al departament de Serveis Jurídics
per a la emissió de l’informe esmentat amb caràcter urgent.
La Junta de Govern Local acorda Aprovada per unanimitat, la anterior proposta
en els termes en que ha estat formulada.
L’Alcalde aixeca la sessió sent les 14:25 hores.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Xavi Paz Penche

Joan Montserrat Olivella

L'Alcalde

2/216/03/2021
El secretari accidental S/DA 369 de data
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