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Fonaments de Dret

Marta Portella Nogué

2.- L’article 10.3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera, preveu que són
sessions extraordinàries aquelles que convoca l’alcalde amb tal caràcter i sense cap periodicitat, i
l’article 14.7 d’aquest Reglament estableix que a les sessions extraordinàries només hi haurà part
resolutiva, no s’inclouran els precs i preguntes.
3.- L’article 10.5 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera, també preveu que
el Ple celebrarà sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan siguin convocades amb aquest
caràcter per l’alcalde, en els supòsits en què, per raons d’urgència degudament motivades, no es
pugi convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida.
4.- D’acord amb els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, és competència de l’Alcalde convocar i presidir les
sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal quan així
s’estableixi per una disposició legal o reglamentària.
5.- Amb motiu de la declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació d’emergència
sanitària ocasionada pel COVID-19, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i successives
pròrrogues, ha sorgit la demanda per part de molts ens locals de poder celebrar a distància les
reunions dels seus òrgans de govern.

Josep Llorens Muñoz
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1.- L’article 13.6 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2011 – modificació del precepte
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de desembre de 2015 -, preveu
que les sessions plenàries ordinàries se celebraran mensualment. I, en sessió plenària de data 27
de juny de 2019, es va acordar que les sessions ordinàries del Ple, que es convocaran amb caràcter
mensual, tindran lloc l’últim dijous de cada mes, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, ubicada a l’Auditori del Teatre Ateneu Clavé.
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En aquest sentit, la Disposició Addicional 3a del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de la
Generalitat de Catalunya, ha previst que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya
poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.
Per la seva banda, l’apartat 3r de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, introduït per la Disposició Final 2a del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març,
disposa que, en tot cas, quan 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 dels òrgans col·legiats de les Entitats
Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l’Alcalde o President o
qui vàlidament els substitueixi a efectes de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent,
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics.
D’acord amb la normativa anterior, es requereix:


Marta Portella Nogué
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Que la convocatòria de les sessions motivi la concurrència o manteniment de la situació que
justifica excepcionalment que se celebri a distància.
Que els membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva
identitat.
Que s’asseguri la comunicació entre els membres participants en temps real durant la sessió,
disposant-se els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret de les mateixes,
segons procedeixi legalment en cada cas.
Que s’utilitzin mitjans electrònics i telemàtics vàlids, tenint aquesta consideració les
audioconferències, videoconferències o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que
garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus
membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin.
Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes,
la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la
llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.
Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió
per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

L’Ajuntament de Tordera, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/325, de data 8 d’abril,
s’adhereix, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència LOCALRETMEET,
que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats
dels ens locals a distància, donant compliment a les exigències legals.
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En l’actualitat, mitjançant Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, s’ha efectuat una nova
declaració d’estat d’alarma i es troben vigents diverses mesures de restricció de la mobilitat i de
reunions, amb la qual cosa concorre el pressupòsit de fet que justifica la celebració telemàtica de
les sessions dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Tordera.
Per això, en virtut de competència que m’ha estat conferida per delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm.2019/829 de data 20 de juny de 2019,

26/10/2020 Secretària

RESOLC
Primer.- Convocar la sessió Extraordinària amb urgència del Ple Municipal que tindrà lloc en
primera crida el proper dia 29 d'octubre de 2020, a les 19:00 hores, per mitjans telemàtics, de
conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de règim local, el Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera i els acords adoptats pel Ple Municipal en data 27
de juny de 2019, d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA

Marta Portella Nogué
26/10/2020 2n Tinent d'alcalde
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I. PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
Règim Interior
2.- (PRP2020/357).Sol·licitud de delegació de competència sancionadora en matèria d’infraccions
lleus per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi
sanitària provocada per la COVID-19.
Segon.- Si no existeix, el quòrum de constitució requerit - un terç del nombre legal de membres,
inclòs l’alcalde-, quedarà automàticament convocada la seva celebració, en segona crida, per el dia
29 d'octubre de 2020, a les 19:30 hores, i es podrà constituir, en aquest cas, amb l’assistència de
l’alcalde i un mínim de dos dels seus membres.

Josep Llorens Muñoz
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Tercer.- Si qualsevol membre no pogués assistir a aquesta sessió, haurà de comunicar-ho a
aquesta Alcaldia, a través de l’Àrea de Secretaria, justificant la seva absència.
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Quart.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.



Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Cinquè.- Notificar la resolució presa a tots els membres electes que composen el Ple Municipal de
l’ Ajuntament de Tordera.
Tordera, a data de signatura electrònica

Josep Llorens Muñoz
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Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829),
davant meu, Marta Portella Nogué , la secretària.
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