RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament
Fets:
1. Per acord del Ple d’aquest Ajuntament es va acordar establir que les sessions ordinàries del
Ple municipal tindran lloc el darrer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 20:00 hores, a la
sala de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. Així mateix, també es poden celebrar
sessions extraordinàries quan ho decideix el President o quan ho demana la quarta part del
nombre legal de membres de la Corporació.
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos.
2. En el DOGC d’1 de maig de 2021, s’ha publicat la Resolució SLT/1278/2021, de 30 d’abril ,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En base a l’esmentada normativa i tenint en compte l’actual situació epidèmica a Catalunya, es
considera adient la celebració de la sessió del present Ple de manera telemàtica.
3. La celebració de les sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats de govern ve avalada per
la següent normativa:
- Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que en la Disposició
Final Segona modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
afegint un nou apartat 3 a l'article 46.
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L’article 6 de la citada resolució obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a
limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures
organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible i preveu que s’ha d’implementar
treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a
distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la.

- Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, Disposició Addicional Tercera.
Ambdues normes preveuen que en casos de 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 dels òrgans col·legiats de les
Entitats Locals, l’Alcalde ha d’apreciar la concurrència de la situació descrita per tal que els
esmentats òrgans col·legiats puguin reunir-se telemàticament.

Fonaments de dret:
- Article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1,
80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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La situació abans esmentada sobre el COVID-19 justifica que la present sessió es celebri de
forma telemàtica.
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- Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que en la Disposició
Final Segona modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
afegint un nou apartat 3 a l'article 46.
- Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, Disposició Addicional Tercera.
- Resolució SLT/1278/2021, de 30 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
RESOLC:
1. Apreciar que concorre un supòsit de greu risc col·lectiu que impedeix o dificulta de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans
col·legiats de les Entitats Locals com a conseqüència de la situació descrita en la part
expositiva de la present resolució.
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2. Convocar sessió extraordinària, que es realitzarà de forma telemàtica, del Ple de
l’Ajuntament a dur a terme el dia 6 de maig de 2021, a les 20.00 hores, a la fi de resoldre sobre
l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent ordre del dia:

1
2
3
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A.- Part dispositiva.
Presa de possessió del càrrec de regidor municipal del Sr. Mohamed Lamin
Jammeh Sanneh per la llista del Partit del Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (PSC-CP).
Ratificació de la Resolució d'Alcaldia número 2021/924 de sol·licitud d'un préstec al
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
Aprovació de la primera modificació de crèdit al Pressupost General 2021.
Aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 28
reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament especials a
l’escola d’adults municipal.
Aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 24
reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis i realització d’activitats
d’ensenyaments especials al Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
Aprovació inicial de les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a persones jurídiques i físiques
que portin a terme activitats d’interès comunitari dins el terme municipal de Sant
Celoni i la Batllòria, sense afany de lucre.

3. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica

L’alcalde

El secretari
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En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a75bd0a72e044df18911c556e739e260001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1015 - Data Resolució: 03/05/2021

