
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 18/2020 
Sessió: ordinària per mitjans telemàtics 
Caràcter: públic 
Data: 15 de maig de 2020 
Horari: 12:30 h a 12:33 h 
 
Assistents per mitjans telemàtics 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Cristina Cruz Mas 
Antoni Massegú Calveras 
David Aaron López Martí 
Núria Masgrau Fontanet 
 
Secretari general   
José Luis González Leal 
 
 
Motivació del caràcter telemàtic de la sessió 
 
La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la 
Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens 
locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan 
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats 
públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la 
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri 
a distància.  

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art. 
1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19.  

La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada 
pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, i 
pel Reial decret 492/2020, de 24 d’abril.  
 
El Reial decret 514/2020, de 8 de maig, prorroga de nou l'estat d'alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00.00 h del 
dia 24 de maig. 
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Es dóna, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica de la Junta 
de Govern Local amb caràcter públic. 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 14, que va tenir lloc el dia 28 
d’abril de 2020. 
 
 

2. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
3. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió, la secretària general accidental sotmet a la consideració 
dels membres de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 14 que 
correspon a la sessió ordinària del dia 28 d’abrilr de 2020, i la Junta de Govern Local 
l’aprova per unanimitat dels 7 membres presents. 
 
 
2. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten 
 
 
3. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general, 


