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En data 11 de març de 2020, el Director General de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) va declarar l’epidèmia SARS-CoV-2 (Covid – 19) com a
pandèmia global i posteriorment, per Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març).
Finalitzada la fase d’emergència i d’acord amb el Decret 63/2020, de 18
de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la
COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya i la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, continua essent
essencial el distanciament social entre persones per minimitzar el risc de
contagi.
Alhora, cal comptar amb les restriccions imposades per la Resolució
SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que estableix noves
mesures en matèria de salut pública.
Essent necessari disposar d’una separació d’un mínim d’un metre i mig
entre membres del consistori a l’hora de realitzar la sessió del Ple de
l’ajuntament, la sala de plens de la casa de la vila es manifestament
insuficient, es necessari habilitar la sala polivalent del centre cultural com
a sala de sessions per celebrar la sessió del Ple a dalt relacionada.
L’article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local estableix que les sessions de Ple de les corporacions locals són
públiques. No obstant, podran ser secrets el debat i votació d'aquells
assumptes que puguin afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es
refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria
absoluta.
En el mateix sentit disposa l’article 88 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
En el marc de la declaració de pandèmia global SARS-CoV-2 (Covid – 19) a
dalt referida, les disposicions de l’autoritat sanitària han esdevingut
essencials per evitar-ne l’expansió.
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Finalitzada la fase d’emergència, el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la
nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i
d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, determina, en el
seu article 5 que es faculta la consellera de Salut i el conseller d'Interior,
en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla
d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les
resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la
nova etapa que s'inicia.
Examinada la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es
prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori
de Catalunya (DOGC Núm. 8234 - 26.9.2020), que prorroga i modifica, amb
caire restrictiu, les Resolucions SLT/2107/2020, de 28 d'agost (DOGC Núm.
8213 - 29.8.2020) i SLT/2207/2020, de 10 de setembre (DOGC Núm. 8223
- 12.9.2020).
Elevada consulta sobre la possibilitat d’assistir públic a la sessió del ple, el
tècnic de guàrdia del CECAT, depenent de la Direcció General de Protecció
Civil, del Departament d'Interior ha respost el següent:
“En relació amb la vostra consulta sobre la sessió presencial del ple
municipal, cal dir que no contravé el que estableix la Resolució
SLT/2107/2020, de 28 d’agost, ni tampoc la Resolució SLT/2207/2020, de
10 de setembre, que prorroga les mesures establertes per l’anterior
Resolució, ja que no posen restriccions a les reunions en l’àmbit laboral.
Pel què fa a l’assistència de públic a la sessió presencial del ple municipal,
les resolucions esmentades anteriorment i, en concret, la vigent Resolució
SLT/2207/020, de 10 de setembre, prohibeix específicament les trobades i
reunions en l’àmbit privat i públic –que seria el cas- de més de 10 persones.
Aquesta prohibició és independent de l’espai i, per tant, continuen prohibides
les reunions i trobades encara que sigui en una sala amb un aforament
superior. La mesura de retransmetre el ple a través d’internet en lloc de
permetre l’accés de públic és una mesura compatible i respectuosa amb la
Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre”.
L’article 85.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
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les Entitats Locals estableix que el Ple celebrarà les seves sessions a la
Casa Consistorial, llevat dels supòsits de força major en què, a través de
la convocatòria o d'una resolució de l'alcalde dictada prèviament i
notificada a tots els membres de la Corporació, podrà habilitar un altre
edifici o local a aquest efecte. En tot cas, es farà constar en acta aquesta
circumstància.

JORDI CABRE MARTORELL

Signatura 2 de 2

29/09/2020 Secretari-Interventor

Examinat allò disposat pels articles 46 de la Llei 7/1985 de Bases del
Règim Local (LBRL), 98 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 8 del
Reglament Orgànic Municipal.
Examinada la relació d'assumptes l’atenció dels quals no es pot demorar
fins a la propera sessió ordinària del Ple per tal de ser sotmesos a la
consideració del Ple de l’Ajuntament, i d’acord amb les competències que
m’atorga l’article 53.1 lletra “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 en quant a la convocatòria i presidència de les sessions dels
òrgans col·legiats municipals, resolc:
Primer.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament
que tindrà lloc el proper dia 30 de setembre de 2020, a dos quarts
de set de la tarda (18.30 h), en primera convocatòria, o, si escau,
el dia 2 d’octubre de 2020, també a dos quarts de set de la tarda
(18.30 h) en segona convocatòria.
Segon.- Establir que, als efectes de realitzar la sessió del Ple convocada
en el punt primer de la resolució, s’habilita, excepcionalment i per
les causes de força major referides a la part enunciativa
d’aquesta resolució, la sala polivalent del centre cultural.

Quart.-

Complir amb la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre,
per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC Núm.
8234 - 26.9.2020) no permetent les reunions en l’àmbit privat i
públic de més de 6 persones, entenent que els i les regidores i
regidors i el secretari interventor més el personal tècnic de la
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Tercer.- Garantir la publicitat de la sessió extraordinària i urgent del Ple
de l’Ajuntament, mitjançant la seva retransmissió en directe.
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retransmissió tenen l’obligació d’assistir a la sessió i copsen
aquesta ratio.
Cinquè.- Fixar el següent ordre del dia:
1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.

Sisè.-

Notificar, degudament, aquesta resolució a tots els membres del
Ple de l’ajuntament mitjançant el correu electrònic designat per
aquests a l’efecte i fer-ne difusió mitjançant el tauler d’edictes de
l’ajuntament, a les cartelleres municipals, la pàgina web
municipal i quants altres mitjans i plataformes digitals disposi
l’ajuntament.

Setè.-

Declarar que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà
de la seva notificació.
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2. Moció que presenten els grups municipals d’ UNICAT-ERCAM i JUNTS de rebuig a la decisió del tribunal suprem
d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació El Catllar,
a data de la signatura digital.
Vuitè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc.
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El Catllar, a data de la signatura digital.
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