AJUNTAMENT DEL CATLLAR

D’acord amb la periodicitat establerta per a las sessions del Ple de
l’ajuntament, aprovada mitjançant acord de data 4 de juliol de 2019, escau
convocar sessió ordinària del Ple de l’ajuntament per al proper dia 9 de juliol
de 2020 en primera convocatòria, o el dia 13 del mateix mes en segona
convocatòria.

10/07/2020 Secretari-Interventor

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.

JORDI CABRE MARTORELL

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 i garantir la presència de públic amb la mateixa distància de
separació, la sala de plens de la casa de la vila es manifestament
insuficient.
Atesa la situació d’excepcionalitat, l’obligació de celebrar la sessió del Ple
de l’ajuntament per garantir el dret a la participació política, 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 85.1 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 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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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).
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Examinada la relació d'assumptes que la secretaria-intervenció ha posat a
disposició d’aquesta alcaldia 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc
a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 9 de juliol
de 2020, a les set de la tarda (19.00 h), en primera convocatòria,
o, si escau, el dia 13 de juliol de 2020, també a les set de la tarda
(19.00 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.
Tercer.- Fixar el següent ordre del dia:
A) ASSUMPTES
RESOLUCIÓ.

SOBRE

ELS

QUE

CAL

ADOPTAR

1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de les actes
corresponents a la sessió ordinària de data 14 de maig de 2020,
a la sessió extraordinària de data 11 de juny de 2020 i a la sessió
extraordinària i urgent de data 18 de juny de 2020.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA
CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última
sessió ordinària del núm. 2020/413 a 2020/584.
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2. Proposta de fixació del calendari de festes locals per a l’any
2021 .
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2. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2020/459, de 25 de maig
de 2020, de nova composició de la Junta de Govern Local.
3. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2020/460, de 25 de maig
de 2020, de nomenament de tinents d’alcalde de l’ajuntament.
4. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2020/462, de 25 de
maig de 2020, relatiu a l’organització política i administrativa de
la corporació i delegació general d’atribucions de direcció i gestió
de serveis als regidors i regidora.
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5. Informe de l’alcaldia.
6. Precs i preguntes.
Quart.-

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.

Cinquè.- 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.
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.
Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc.

El Catllar, a data de la signatura digital.
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Sisè.-
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