ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 18 /2020
Caràcter: ordinari
Data: 6 de maig de 2020
Horari: de les 11 a les 11.30 hores.
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
pel COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de la corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells, en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 11 hores de dia 6 de maig de 2020, després de la convocatòria
prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen, a l’objecte de
realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.
ASSISTENTS:
Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
Sra. Maria francisca Lascolas Rosselló
Sra. Noemi Getino Perez
Sr. Alexandro Gaffar
Sr. Guillermo Roig Mascaró
Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
Sr. Simó Adrover Llompart
Sr. Ginés Sàez Gonzàlez
Sr. Eloy Crusat Horrach
Sr. José Miguel Pastor Cantallops
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el passat
dia 29 d’abril de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
En l’assessorament al batle en assumptes de la seva competència, la Sra. Pilar Bonet, regidora
delegada de Manteniment Urbà, explica que després de coordinar-ho amb l'encarregat de la
brigada, l'enginyer municipal i la prefectura de la Policia Local, està previst en pocs dies tornar
obrir els punts verds i el servei de recollida de voluminosos, per la qual cosa s'està fent feina en la
redacció del decret en què així es disposarà.

La Sra. Noemí Getino suggereix que, en aquest temps de confinament és molt possible que hi
hagi molts ciutadans que hagin aprofitat per fer neteja o renovació de casa seva, i que tenguin la
necessitat de desfer-se de residus especials o voluminosos, per la qual cosa proposa que la
possibilitat d'acceptar aquests tipus de residus estigui també oberta als particulars.
El batle apunta la conveniència de prendre mesures de precaució, i que el servei de recollida es
faci amb la petició prèvia de la persona interessada.
La Sra. Bonet comenta que durant un temps es podria tenir el servei funcionant amb un caràcter
excepcional, tenint en compte la situació que vivim, i adoptar mesures tendents a la reducció de la
despesa municipal en matèria de residus, entre els quals hi ha d'haver els procedents de poda i
jardineria. També creu que s'ha de reforçar la vigilància i la sanció en els casos d'incompliments.
El Sr. José M. Pastor creu que seria bo obligar el ciutadà a concertar cita prèvia per obtenir el
servei, ja que així es podran evitar aglomeracions.
El Sr. Alexandro Gaffar creu que s'ha de reforçar les feines d'inspecció amb la Policia Local i
Urbanisme, ja que li preocupa l'efectivitat de les sancions com a eina perquè la ciutadania
compleixi les seves obligacions.
El Sr. Guillermo Roig, regidor delegat de Medi Ambient, explica que la inspecció també es
reforçarà amb la Patrulla de Medi Ambient (PUMA), i s'està agilitant la tramitació dels expedients
sancionadors de les denúncies que hi havia endarrerides.
La Sra. Bonet conclou que la idea és restablir el servei per a la setmana que ve, i abans fer una
campanya de difusió perquè la ciutadania n'estigui assabentada.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

