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7/2021/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 8 de març de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:33 hores del dia 8 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 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
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Ma Carme Madorell Colomina

Regidora
Regidor
Regidora
Regidora

PSC
PSC
PSC
JXM

Regidor
Regidor

PSC
JXM

Excusen la seva absència els regidors:
Miguel Zaragoza Alonso
Ramon Sanchez Gil

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:33 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 7/2021/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.
Resoldre el procediment sancionador 86/2020/SACTI – Sebastopol S.C.P., Plaça
Pompeu Fabra, 3
Atès que en data 9 d’octubre de 2020, mitjançant provisió es va incoar procediment
sancionador 86/2020 SACTI a SEBASTOPOL S.C.P., com a presumpte responsable
de contravenir l’Ordenança municipal del soroll i vibracions.
Atès que per mitjà de la darrera provisió es va nomenar instructor i secretària del
present procediment 86/2020 SACTI, als funcionaris de la present corporació, el
senyor Daniel González Aragón i la senyora Elidia Cerdà Albero, respectivament.
Atès que en data 4 de novembre de 2020 es va notificar a SEBASTOPOL S.C.P., l’inici
del procediment sancionador 86/2020 i el plec de càrrecs.
Atès que en data 3 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local de Molins de Rei
va acordar l’adopció de la mesura provisional de suspensió de la llicència de terrassa
(31/2020 LLIOE) que disposa SEBASTOPOL S.C.P. a la plaça Pompeu Fabra.
Atès que en data 6 de novembre de 2020, mitjançant provisió, es va atorgar la condició
de part interessada a determinades persones que podien veure afectats els seus drets
per la decisió que s’adopti en el present procediment sancionador 86/2020 SACTI,
d’acord amb l’article 4.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que en data 12 de novembre de 2020 es va notificar a SEBASTOPOL S.C.P.
l’Acord de data 3 de novembre de la Junta de Govern Local de Molins de Rei, pel qual
es va adoptar la mesura provisional de suspensió de la llicència de terrassa que
disposa SEBASTOPOL S.C.P. a la plaça Pompeu Fabra.
Atès que el 23 de novembre de 2020, SEBASTOPOL S.C.P. va presentar al·legacions
respecte l’expedient (31/2020 LLIOE), sol·licitant l’aixecament la mesura provisional
per tal de practicar una prova de sonometria al seu establiment situat a la plaça
Pompeu Fabra.
Atès que es va notificar en les dates 1 de desembre de 2020 i 3 de desembre de 2020,
respectivament, la condició de part interessada a las persones que podien veure
afectats els seus drets per la decisió que s’adopti en el present procediment
sancionador 86/2020 SACTI.
Atès que en data 12 de desembre de 2020 una part interessada va presentar instància
on al·legava que el soroll i les vibracions provocades per l’activitat que desenvolupa
SEBASTOPOL S.C.P. li provoca danys psicològics, aportant diversa comunicació
mèdica al respecte.
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Atès que en data 15 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va acordar
desestimar la sol·licitud d’aixecament de la mesura provisional adoptada presentada
per SEBASTOPOL S.C.P.
Atès que en data 9 de febrer de 2021, es va dictar provisió per la qual es va declarar
improcedent la pràctica de la prova proposada per SEBASTOPOL S.C.P., consistent
en realitzar una sonometria al seu establiment situat a la plaça Pompeu Fabra, atès
que aquesta no és susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable, pels motius que es van exposar en el propi Acord de la Junta de Govern
Local de 15 de desembre de 2020, pel qual es desestimava l’aixecament de la mesura
provisional adoptada respecte SEBASTOPOL S.C.P.
Atesa la proposta de resolució emesa per l’instructor del procediment en data 10 de
febrer de 2021.
Atès que en virtut de la documentació que conforma l’expedient administratiu 86/2020
SACTI resulta provat, mitjançant estudi de sonometria realitzat el 29 de novembre de
2019, que l’establiment de SEBASTOPOL S.C.P, va superar en 15 (dBA) el límit
màxim d’emissions (55 dBA) establert a l’annex 3 per l’Ordenança municipal del soroll i
vibracions, i es va determinar que el focus emissor era la terrassa de SEBASTOPOL
S.C.P, situada en la plaça Pompeu Fabra.
Atès que aquest darrer fet va ser corroborat per informe de la tècnica municipal de
data 9 d’octubre 2020.
Atès que segons l’article 33 de l’Ordenança municipal del soroll i vibracions, són
infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les
disposicions d’aquesta Ordenança.
Atès que superar en 15 (dBA) el límit màxim d’emissions (55 dBA) establert a l’annex 3
per l’Ordenança municipal del soroll i vibracions, es cataloga com una infracció molt
greu, segons l’article 34.3.a de l’Ordenança municipal del soroll i vibracions “superar
en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableixen els annexos 3 i 4.”
Atès que la sanció que li correspon a aquest tipus d’infracció és l’estipulada a l’article
37.1.c de l’ Ordenança municipal del soroll i vibracions, sanció pecuniària de 12.001 a
300.000 euros.
Atesa la possibilitat de retirar temporalment o definitiva l’autorització i precintar el focus
emissor, segons l’article 37 de l’ Ordenança municipal del soroll i vibracions.
Atès que resta acreditat que el focus emissor és la terrassa de l’establiment de
SEBASTOPOL S.C.P. i pràcticament la totalitat de les intervencions policials sobre
sorolls i vibracions respecte SEBASTOPOL S.C.P. esdevenen motivades per
emissions de la terrassa.
Atesa la graduació de les sancions, regulat a l’article 38 de l’Ordenança municipal del
soroll i vibracions.
Atès que resta acreditat que la infracció comesa per SEBASTOPOL S.C.P al seu
establiment, situat a la plaça Pompeu Fabra, comporta una alteració social i afectació
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amb les relacions de veïnatge (article 38.2. c i h), segons el conjunt d’intervencions
policials coincidents amb queixes veïnals i l’estudi de sonometria realitzat.
Atès que resta acreditat, mitjançant informes mèdics aportats per una persona que
ostenta la condició de part interessada en el present procediment 86/2020 SACTI, que
la infracció comesa (article 34.2.a) per SEBASTOPOL S.C.P. comporta una afectació
de la salut de les persones.
Ateses les al·legacions presentades per les parts interessades en data 24 i 25 de
febrer de 2021, respectivament, respecte la proposta de resolució del procediment
sancionador 86/2020 SACTI.
Atesa la sol·licitud de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2021 adreçada
als Serveis Jurídics municipals, per tal d’emetre amb caràcter urgent informe jurídic 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.
Atès l’informe de Serveis Jurídics emès en data 5 de març de 2021 que manifesta que
es poden prioritzar mesures dins de les previstes pels propis procediments
sancionadors que resolguin la problemàtica esdevinguda davant la imposició
d’elevades sancions pecuniàries que, ara mateix, només agreujarien la situació del
sector de la restauració, i al cap i a la fi, no resoldrien el problema.
Atès que el darrer informe de Serveis Jurídics esmentat, també manifesta que l’òrgan
resolutori dels procediments sancionadors pot decidir la imposició de la sanció més
adequada ateses les circumstàncies de cada procediment sancionador.
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen els
articles 34.3.a, 37.1.C i 38 de l’Ordenança municipal del soroll i vibracions, es
considera que la sanció que correspondria és la sanció pecuniària de 12.001 euros
amb la mesura de retirada temporal de l’autorització de llicència de terrassa que
disposa a la plaça Pompeu Fabra, durant un termini de set mesos, al constituir el focus
emissor que ha provocat la infracció.
Atès que la responsabilitat administrativa per les infraccions de l’Ordenança municipal
del soroll i vibracions, segons l’article 37 de l’ordenança esmentada, correspon a
SEBASTOPOL S.C.P.
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per resoldre el procediment
administratiu 86/2020 SACTI, en virtut del al Decret d’alcaldia número 571 de 20 de
març de 2020.
SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT, secretària 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 8 de març de 2021, va adoptar-se entre altres acords el següent:
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Primer.- Imposar a SEBASTOPOL S.C.P., com a responsable de la infracció de
l’article 34.3.a de l’Ordenança municipal del soroll i vibracions “superar en més de 10
unitats els valors límit d’immissió que estableixen els annexos 3 i 4”, la retirada
temporal de l’autorització de llicència de terrassa que disposa a la plaça Pompeu
Fabra, durant un termini de set mesos, al constituir el focus emissor que ha provocat la
infracció.
Segon.- Adoptar la disposició cautelar de mantenir la mesura provisional (31/2020
LLIOE) de suspendre la llicència de terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P. a la
plaça Pompeu Fabra, adoptada en data 3 de novembre de 2020 per la Junta de
Govern Local, per garantir-ne l’eficàcia de la resolució que posa fi al procediment
mentre no sigui executiu el present acord, atès l’article 90.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- Notificar a les parts interessades.
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 09:41hores.

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

Sandra Castelltort Claramunt

Document signat
electrònicament
L'Alcalde
16/03/2021 19:20:48

La Secretària
17/03/2021 15:25:30
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