Ajuntament de Alfarràs

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/8

La junta de govern local

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

21 / de maig / 2020

Durada

Des de les 19:30 fins a les 21:34 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament

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

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
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A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de les actes de les sessions anteriors 6.2020 i 7.2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 6/2020 i 7/2020
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de les actes de la sessió de data 16
d'abril de 2020 (6/2020) i de data 30 d'abril de 2020 (7/2020).
Expedient JGL 6/2020 i 7/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data
16 d'abril de 2020 (6/2020) i de data 30 d'abril de 2020 (7/2020).
Atès que l'esborrany de les actes pendents d'aprovació de data 16 d'abril de 2020
(6/2020) i de data 30 d'abril de 2020 (7/2020), que 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:
Primer.- Aprovar l'acta de la sessió extraordinària número 6/2020 de data 16 d'abril de
2020, de la Junta de Govern Local.
Segon.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 7/2020 de data 30 d'abril de
2020, de la Junta de Govern Local.
Tercer.- Ordenar la seva inscripció al Llibre d'actes de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament d'Alfarràs.
Quart. - 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.
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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
1.- Expedient: 233/2020
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Subvenció Generalitat de Catalunya de l’Oficina de suport a la
iniciativa cultura.
Es dona compte a la Junta de Govern Local que l’Ajuntament d’Alfarràs sol·licitarà la
subvenció que ha estat publicada en el DOGC 8135 de data 18 de maig de 2020, de
l’Oficina de suport a la Iniciativa Cultural segons Resolució CLT/1031/2020, d’11 de
maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’oficina
de suport a la iniciativa cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del
patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics
dels museus per a l’any 2020.

2.- Expedient: 236/2020
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Peticions d’horts municipals
En data 14 de maig de 2020, amb número de registre d’entrada 1437 i 1438 i en data
20 de maig de 2020, amb número de registre d’entrada 1515, es va presentar davant el
Registre General de l’Ajuntament instancia dels senyor CGG i FJJ, sol·licitant
l’assignació d’un hort municipal per cadascun. La Junta de Govern Local valora i
debat la petició i posa de manifest la necessitat de regular mitjançant una ordenança
reguladora els horts municipal, encara que prèviament es realitzarà un estudi que
enumeri cada hort municipal propietat de l’Ajuntament d’Alfarràs i descrigui les
característiques, i propietats d’aquest. Fins que aquesta situació no sigui regularitzada
per part de l’Ajuntament no s’adjudicaran nous horts. S’acorda notificar aquest als
interessats.

3.- Expedient: 89/2020
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Peticions de informació PSC
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Es dona compte de les dues peticions del Grup municipal del PSC d’Alfarràs. En data
21 d’abril de 2020, amb número de registre d’entrada 1245, es presenta davant el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia que sol·licita totes les actes
dels plens ordinaris i extraordinaris de l’anterior mandat 2015-2019, es comunica que
s’informarà al grup municipal del PSC, que totes les actes dels Plens es troben
publicades en la pàgina web, en el portal de transparència.

En data 18 de maig de 2020, amb número de registre 1476, es presenta davant el
Registre General de l’Ajuntament, instancia com a membres del Grup Municipal del
PSC i a l’assabentar-se de la contractació d’una persona per fer les tasques de la
vigilància al municipal d’Alfarràs i sol·liciten que se’ns faci arribar una còpia del
contracte signat, com també un llistat dels membres de la borsa de treball que s’hagin
presentat per aquesta tasca, quant s’ha publicat aquesta borsa de treball que no s’han
assabentat, ni han vist cap publicació enlloc. Volen saber que se’n digui de quina
manera s’ha contractat aquest treballador. L’Alcalde posa en coneixement de la Junta
de Govern Local que resta assabentada i valora que la contractació del nou agent
municipal s’ha realitzat amb caràcter temporal per un període de dos mesos per tal de
realitzar un control més exhaustiu de la desescalada com a conseqüència de la
COVID, per tal d’evitar problemes i limitar els incompliments per part dels veïns, tot
justificat per la necessitat urgent derivada del desconfinament. S’acorda notificar el
present aclariment al representant del Grup Municipal.

4.- Expedient:
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Petició d’espais públics.

En data 21 de maig de 2020, amb número 1531, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor JRTN, amb DNI
número ...4569X, en el qual sol·licita permís per terrassa al Local Pub Desguàs en
horari de tarda de 19.00 a 00.00 hores, en sis taules més 24 cadires ubicades 2 al
Carrer Nou, 8, i 4 taules al Carrer Nou, 7, (Fonda Torrente). L’Alcaldia posa en
coneixement de la Junta de Govern Local i aqueta resta assabentada i valora que la
millor ubicació per aquestes taules són al lateral del Carrer Nou, que no dificulta el
pas dels vianants, i aprova el permís per 6 taules i 24 cadires, sempre respectant els
límits de la Fase 1 del desconfinament per la COVID. S’acorda la notificació de la
present a l’interessat.
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5.-Expedient: 356/2019
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Serveis de piscines municipals.
L’Alcaldia comenta als membres de la Junta de Govern Local, que el proper dia 1 de
juny de 2020, tindrà una reunió amb els alcaldes confrontants a Alfarràs, amb la
voluntat de posar en comú la possible obertura de les piscines municipals aquest
proper estiu 2020, atès les diferents mesures que s’hauran d’adoptar, enviades pel
Ministerio, com a conseqüència de la COVID. L’Alcalde manifesta que els tindrà
informats.

6.- Expedient: 231/2020
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Projecte d’art murals 2020 Alfarràs.
L’Alcaldia i les Regidories de festes i cultura presenten davant la Junta de Govern
Local, el Projecte d’art Mural 2020 d’Alfarràs, que té per objecte contribuir a enriquir
i millorar la vida en comunitat del poble, per tal de preservar els espais públics i
privats on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de
lliure circulació, d’oci de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets
dels altres i a la pluralitat d’expressions de formes de vida diverses existents al
municipi. També s’han elaborat un Conveni regulador de la cessió d’ús privatiu
temporal de la façana situada a Carrer...... per a la incorporació al projecte per a la
realització d’obres d’art mural urbà, que s’aprovarà per Decret d’Alcaldia.
L’Alcaldia comenta a la Junta de Govern Local que es restituiran les competències a la
Junta de Govern Local, mitjançant Decret d’Alcaldia.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

