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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/7  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  30 / d’abril / 2020  

Durada  Des de les 22:06 fins a les 23:34 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 

  

Amb caràcter previ a l’inici de la sessió es comprova per part de 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 
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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 6/2020 de data 16 d'abril de 2020 

No hi ha acord Motiu: Manca de 

temps 

Vist que no s'ha rebut l'acta per tots els regidors i per tant no s'ha revisat la mateixa,  es 

posposa el present acord a la convocatòria de la propera sessió de la Junta de Govern 

Local. 

  

  

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: 242/2019 

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Licitació obres millora del dipòsit circular d'Alfarràs. 

 

Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local que l'empresa ARNO 

INFRAESTRUCTURAS, S.L., a comunicat a l'Ajuntament que en la propera setmana 

iniciarà les obres per la Millora del dipòsit circular d'Alfarràs, atès que ja tenen la 

coberta preparada i procediran a les obres per la seva col·locació. 
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2.- Expedient: 168/2020 

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals Localretmeet. 

  

Es donar compte a la Junta de Govern Local, que ja s'ha procedit a la signatura del 

conveni d'adhesió al servei de videoconferència per als ens locals Localretmeent, i ja 

ens han donat accés. Aquesta és una plataforma per a la celebració dels òrgans 

col·legiats a distància per part de les Administracions locals mitjançant 

videoconferència de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020 de 17 

de març, i al Reial Decret Llei 11/2020 de data 31 de març. Per tant es plantejarà en 

breu la celebració d'un ple municipal ordinari mitjançant aquesta plataforma. 

  

 

 

 

3.- Expedient: 117/2020 

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Pla de desplegament de la xarxa de FTTH Orange en el terme 

municipal d'Alfarràs. 

  

 

Es dona compte a la Junta de Govern Local, que ORANGE COMUNICACIONES 

FIJAS, S.L.U, ha sol·licitat llicència d'obres majors per al desplegament de la xarxa 

FTTH Orange al municipi d'Alfarràs i que en el projecte 's'ha plantejat un canvi en la 

ubicació de l'armari que es troba més adient i Orange ha estat d'acord. 

  

 

4.- Expedient:  

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Valors cadastrals. 

  

Es dona compte a la Junta de Govern Local, que per l'any vinent, no es creu adient 

realitzar una actualització de valors cadastrals, encara que aquests siguin de 1990, 

atesa la situació sanitària i econòmica actual. Per tant, no es sol·licitarà al Ministeri 

que Alfarràs s'aculli a l'actualització de valors cadastrals, encara que es creu necessari 

sol·licitar al Cadastre que realitzi una ponència complerta sobre el municipi, per 

adequar aquests valors a la realitat actual. 

  

 

5.- Expedient:  

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Preinscripció Llar d'infants 
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Atesa la situació sanitària i econòmica actual es valora la necessitat o no de procedir a 

l'obertura de la preinscripció per la Llar d'infants 2020-2021. Es valora per part de la 

Junta de Govern Local espera notícies del Departament d'Ensenyament, per veure quin 

serà el termini que aquest estableix per les Llar d'Infants i s'acorda que Alfarràs estarà 

al que aquest acordi. 

  

 

 

6.- Expedient 

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Servei tractament Depec 

  

Es dona compte a la Junta de Govern Local, que aprofitament el tancament de la Llar 

d'infants, s'aprofitarà per realitzar un tractament contra les formigues al pati de l'escola 

que es troba en molt mal estat, principalment per raons de neteja i salubritat respecte 

als infants. El servei el realitzarà DEPEC. També es traurà la terra i s’arranjaran els 

arbres. 

  

 

7.- Expedient:  

Data: 30 d'abril de 2020 

Assumpte: Ampliació de les terrasses als bars. 

  

Es dona compte a la Junta de Govern Local que en el Pla de desescalada que es 

preveu, un cop es passi a la fase I, es podran obrir els bars mantenint les distàncies de 

seguretat, respecte a taules i cadires, s'ha plantejat que aquests pugui ampliar les 

terrasses perquè puguin mantenir les distància mantenint també el mateix número de 

taules i cadires i no vegin minvat el servei. 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


