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.

L’article 4 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.
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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2. En el DOGC de 22 de maig de 2021, s’ha publicat la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de
maig, 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.

- 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.

Per descarregar unaServeis
copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Supram
Url de validació
Metadades

unicipals

f84f810fde3349eaab8499cdf796e9b6001
https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1207 - Data Resolució: 24/05/2021

- 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/1587/2021, de 21 de maig, 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:

24/05/2021 Secretari accidental

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.
2. Convocar sessió ordinària, que es realitzarà de forma telemàtica, del Ple de l’Ajuntament a
dur a terme el dia 27 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:
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A.- Part dispositiva.
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 25.03.2021 i de la sessió
extraordinària de data 06.05.2021.
Donar compte del nou membre de la Comissió Informativa General del grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSCCP).
Donar compte de la resolució 2021/699 relativa a la modificació de les delegacions
d'atribucions en regidors.
Donar compte de la resolució 2021/698 relativa a l'assignació a la Sra. Sònia
Segarra Garcia del règim de dedicació parcial.
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici 2020.
Donar compte al Ple dels acords i resolucions contraris a objeccions formulades per
la Intervenció.
Modificació dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats, el
nomenament dels quals és competència del Ple.
Aprovació de la segona modificació de crèdit al pressupost de la Corporació per a
2021.
Aprovació de la primera modificació al Pla Estratègic de subvencions 2021-2023,
corresponent al 2021.
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 34. “Ordenança reguladora del recàrrec de
l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter
permanent”.
Adhesió a conveni amb AEAT pel subministrament d'informació tributària.
Modificació de la valoració del lloc de treball de tresorer-a de l'ajuntament.
Modificació del conveni col·lectiu del personal laboral i acord de condicions de
treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
extraordinàries municipals destinades al teixit productiu amb motiu de la crisi
sanitària provocada pel Covid-19 a Sant Celoni.
Autorització de la cessió́ del contracte administratiu especial per a l’explotació́ del
servei de bar restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni (situat a la Carretera
Vella, 25 d’aquesta vila).
Delegació de la competència del Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern Local
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d'aquelles contractacions de subministraments i/o serveis de competència plenària i
que tinguin un valor estimat inferior a 500.000 euros.
Aprovació, si escau, del reconeixement d'un desequilibri econòmic en el contracte
de gestió del servei del Complex esportiu municipal Sot de les granotes, que
gestiona la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
B.- Control de l’equip de govern municipal.
Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i la Regidoria de Seguretat
Ciutadana els mesos de març i abril de 2021.
Precs i preguntes.

3. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
El secretari
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L’alcalde
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