Ajuntament de Alfarràs

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/6

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria Extraordinària urgent
Motiu: «Donar compte situació alarma sanitària per
COVID-19»
Data

16 / d’abril / 2020

Durada

Des de les 22:00 fins a les 23:40 hores

Lloc

Telemàtica via SKYPE vídeo conferència.

Presidida per

Joan Carles Garcia Guillamon

Secretari

Lídia Cabrero Abad

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

46574177M

Emmanuelle Samper Ortiz

SÍ

78078115S

Joan Carles Garcia Guillamon

SÍ

43729252L

Jordi Armengol Deza

SÍ

47680765V

Margaret Ojeda Ibars

SÍ

78078113J

Maria Carmen Parra Silvestre

SÍ

40889751Y

Maria Rosa Gracia Mas

SÍ
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Amb caràcter previ a l’inici de la sessió es comprova per la Secretaria Interventora que
es donen les condicions per a la validesa d’una sessió d’un òrgan col·legiat realitzat per
mitjans electrònics i telemàtics, establertes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local (apartat afegit per la Disposició final
segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social y econòmic per a fer front al COVID-19): la
identitat dels membres i que tots es troben dins del territori espanyol, la disponibilitat
dels mitjans durant la sessió i que el sistema telemàtic emprat assegura la interactivitat i
intercomunicació entre els membres en temps real durant la sessió. Igualment s’assegura
de que els mitjans electrònics emprats garanteixen que no es produeixen interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució i la llibertat en la participació en el debat i votació.
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2020 de data 11 de març de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 5/2020
Data: 16 d'abril de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l' acta de la sessió de data 11 de
març de 2020 (5/2020).
Expedient JGL 5/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 11 de
març de 2020 (5/2020)
Atès que l'esborrany de l'acta pendent d'aprovació de data 11 de març de 2020 ( JGL
5/2020), per aquest òrgan col·legiat s'han distribuït entre tots els seus
membres simultàniament a la convocatòria de la present sessió ordinària.
De conformitat amb els articles 110 i 111 del Decret legislatiu català 2/2003 de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, els articles 109, 110 i 198 a 207 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;
L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord literal que diu:
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Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 5/2020 de data 11 de març de
2020, de la Junta de Govern Local.
Segon.- Ordenar la seva inscripció al Llibre d'actes de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament d'Alfarràs.
Tercer.- Ordenar a la Secretaria Interventora de l'Ajuntament d'Alfarràs que remeti
aquestes accés a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte a la Junta de Govern de les decisions adoptades amb posterioritat a la
declaració d'alarma sanitària a conseqüència del COVID-19.
2.- Donar compte a la Junta de Govern de les decisions adoptades amb posterioritat a la
declaració d'alarma sanitària a conseqüència del COVID-19.

1.- Expedient número JGL-6/2020
Data: 16 d’abril de 2020
Assumpte: Donar compte a la Junta de Govern Local dels Decrets d’Alcaldia.
Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte:
Núm. Decret
Data
Contingut
52/2020
12/03/2020 Acord per actualització de la fase d’emergència sanitària
Procicat
53/2020
17/03/2020 Acord d’avocació de competències de la Junta de Govern Local
59/2020
24/03/2020 Manifest dels ens locals davant la crisis del coronavirus
60/2020
24/03/2020 Aprovació, disposició i reconeixement de factures
65/2020
30/03/2020 Suspensió de les obres de Museu
72/2020
09/04/2020 Aprovació, disposició i reconeixement de factures
74/2020
09/04/2020 Adhesió a videoconferències Localretmeet.
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2.- Expedient: 89/2020
Data: 23 de març de 2020
Assumpte: Petició del Grup Municipal del PSC d’Alfarràs
En data 23 de març de 2020, amb número 1028, va tenir entrada en el Registre General de
l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor Kleber Esteve Ramells, que actua
com a representant del Grup Municipal del PSC d’Alfarràs, en el que exposa que davant
aquesta aturada social i econòmica mai vista en la nostra societat actual degut a la pandèmia
del Coronavirus, sol·licita es tingui en consideració una sèrie de mesures econòmiques de
cara als veïns i veïnes de la població com també a tot el teixit comercial i empresarial del
municipi que es planteja en arxiu que s’annexa. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada de la petició formulada i del document adjunt aportat pel grup municipal del
PSC, manifestant que s’han adoptat les mesures econòmiques necessàries per afrontar la
situació actual.

3.-Expedient: 136/2020
Data: 14 d’abril de 2020
Assumpte: Pressupost per controls de positius per coronavirus.
Es valora per part de la Junta de Govern Local el pressupost aportat per l’Alcaldia
corresponent a la Mutua per la realització de test per coronavirus als treballadors, tot
acordant esperar a que el Govern decideixi respecte al tema.

4.- Expedient: 136/2020
Data: 16 d’abril de 2020
Assumpte: Obertura del mercat setmanal
Es valora per part de la Junta de Govern Local, procedir a l’obertura del mercat setmanal,
per la compravenda de productes de primera necessitat. La Junta creu que encara és aviat per
obrir el mercat atès s’acumula molta gent en aquests espai, i encara existeix un alta
probabilitat de contagi.

5.- Expedient: 136/2020
Data: 16 d’abril de 2020
Assumpte: Control material neteja i voluntaris
Es valora molt positivament el treball realitzat pels voluntaris, i es creu necessari que la
Regidora Margaret Ojeda, els truqui per felicitar-los i veure quines necessitats tenen. També
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es demana a la Regidora Mª Carmen Parra que realitzi una valoració i control de material de
neteja que pot esser necessari.

6.- Expedient: 136/2020
Data: 16 d’abril de 2020
Assumpte: Llar d’infants.
Es planteja la necessitat de trobar solucions per la situació de la Llar d’infants, tant pel futur
del curs escolar, com pel nou curs, i la situació de les treballadores. Actualment la situació
d’alarma no permet prendre decisions i es valoraran més endavant. Es fa constar també en la
Junta que s’ha comprat una rentadores per la Llar d’infants, per tal de no portar a netejar les
coses al poliesportiu.

7.- Expedient 136/2020
Data: 16 d’abril de 2020
Assumpte: Avocació de les delegacions de la Junta de Govern Local.
Per Decret d’Alcaldia 53/2020 de data 17 de març de 2020, es va acordar l’avocació de totes
les competències que tenia la Junta de Govern Local en l’Alcaldia, atesa la necessitat
d’adoptar acords de forma urgent per la situació d’alarma, es debat si tornar les
competències a la Junta de Govern Local tal i com anteriorment. S’acorda que encara és
aviat per tornar les competències i que en situació de necessitat és millor una resposta ràpida
i urgent per part de l’alcaldia.

8.- Expedient: 136/2020
Data: 16 d’abril de 2020
Assumpte: Actuació violència de gènere
La Junta de Govern Local creu necessari demanar informació a la Delegació del Govern
respecte a les actuacions derivades de la subvenció contra la violència de gènere, si
s’ampliaran terminis per l’execució i per la justificació del Pacte d’Estat 2019.

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

