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 de 22 de juliol de 2021, s’ha publicat la Resolució SLT/2331/2021, de 20 de
juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

També s’indica que sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball,
públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:
a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible,
han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell
del risc.
La Tècnica de Prevenció de Riscos ha emès informe en què recomana que les sessions
plenàries segueixin desenvolupant-se de forma telemàtica.

Sergi Ribas Beltrán
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L’article 5 de la citada resolució recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats,
que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball
i fomentin l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

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.

26/07/2021 Alcalde

- 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.

Raül García Ramírez
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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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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.
- 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/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

26/07/2021 Secretari

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.
2. Convocar sessió ordinària, que es realitzarà de forma telemàtica, del Ple de l’Ajuntament a
dur a terme el dia 29 de juliol 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 27.05.2021.
Aprovació de la segona modificació del Pla estratègic de subvencions 2021-2023,
per a 2021.
Modificació de les signatures en l’operativa bancària de l’Ajuntament de Sant
Celoni.
Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació de l’Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
del servei municipal de subministrament d’aigua de Sant Celoni.
Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa derivada de l’aprovació del
conveni i l’addenda 2021 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de
la competència de l'Ajuntament de Sant Celoni de gestió de residus municipals i
dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental.
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 29,
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l’escola bressol municipal
El Blauet, per al curs 2021-2022.
Modificació 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.
Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei de la gestió del servei
municipal del Centre municipal d’expressió de Sant Celoni.
Aprovació inicial del Reglament del Registre municipal d’habitatges desocupats
amb caràcter permanent de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni a
data 01.01.2021.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni i la Batllòria per a la

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

35d808b79eed4e649b3cebe9fdddac79001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1737 - Data Resolució: 26/07/2021

13
14

15
16

millora del bus urbà i la pacificació de carrers.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni i la Batllòria, en
representació de les entitats signants, en relació a l’ordenança municipal sobre la
distribució de publicitat.
Presa de coneixement de la renúncia formulada per la Sra. Sònia Segarra Garcia a
la seva condició de regidora municipal per la llista del partit d'Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord municipal (ERC-AM)
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 maig i juny 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

Signatura 2 de 2

Sergi Ribas Beltrán
Raül García Ramírez

26/07/2021 Alcalde
Signatura 1 de 2

26/07/2021 Secretari

L’alcalde
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