
 
 
 
 

 
 

 
 

DECRET D’ALCALDIA 

 

Ates la Disposició addicional Tercera del 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 

estableix 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. 

 

Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la 

sessió plenària són les següents: 

 

1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de 

la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. 

 

2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres  de la 

corporació, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es 

produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels 

mitjans. 

 

3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències 

externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum 

de constitució, la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret 

d’aquestes últimes ( quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en 

l'àmbit de l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats 

compleixin amb l’ENS. 

 

4) cal preveure la seva difusió per mitja de qualsevol mecanisme audiovisual o digital, 

donat el caràcter públic de les sessions. 

 

Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número 

19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes 

d’assistir presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que: 

 

Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los 

reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando 

concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario 

que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se 

garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que 

pueda actuar en su nombre. 

 

Atès que via la Disposició final segona del RD llei 11/2020 va afegir un nou apartat 3 a 

l’article 46 de la LBRL, amb el qual regula, amb caràcter bàsic, la possibilitat de 

celebrar aquelles sessions a distància en els termes següents:   

“«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 

grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 

desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de 



 
 
 
 

 
 

 
 

los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la 

concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente 

les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 

constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos 

y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 

español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 

comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 

necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 
legalmente en cada caso. 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 

audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales 

que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación 

política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se 
adopten.»”. 

Atès la situació epidemiològica de les comarques Gironines. 

 

Atès que en la sala de Plens de l’Ajuntament no es pot garantir les mesures 

extraordinàries dictades per les autoritats sanitàries, concretament amb el requisit de 

distància social de seguretat, en conseqüència considero necessari, la celebració 

telemàtica del Ple, amb l’únic objectiu d’afavorir la contenció de la infecció per COVID-

19.  

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 i l’art. 46.3  de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 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, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de 

novembre RESOLC: 

 

PRIMER.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 15 de març de 

2021 a les 20:00 hores, telemàtica, per tractar els assumptes que s'indiquen a 

continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a 

aquesta alcaldia amb l'antelació necessària. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (16/12/2020 i 20/01/2021) 

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT DEL PEU ABRAS. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS. 

3.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR D'ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES HOSTAL NOU. APROVACIÓ INICIAL. 

4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR CAMP QUART. AMPLIACIÓ 

EQUIPAMENT. 

6.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2021. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2021 

7.- CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE 

LA SELVA 



 
 
 
 

 
 

 
 

8.- ÒRGAN AMBIENTAL MUNICIPAL. APROVACIÓ CREACIÓ. 

9.- SOL·LICITUD DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES 

AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL 

PER LA GENT GRAN (SAIAR) 

10.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 

11.- MOCIO DE SUPORT A L'AMNISTIA 

12.- MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL 

13.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

14.- ASSABENTATS DEL PLE DE 15 DE MARÇ DE 2021 

15.- ASSUMPTES URGENTS 

16.- PRECS I PREGUNTES 

 

SEGON.- La celebració de la sessió es regirà per les següents normes: 

 

El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la 

Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i 

accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar d'un equipament 

informàtic adient i connexió a internet. 

 

El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics de l'efectiva presència o 

absència del regidor/a, i el sentit del seu vot. La presència necessàriament tindrà 

caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de tota la sessió, en idèntics termes a 

l'assistència presencial al saló de sessions, el qual a tots els efectes tindrà la 

consideració de lloc de celebració de la sessió. 

 

La Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora pugui emetre el seu vot i donar 

explicació del mateix, si s'escau. La interrupció de la connexió no implicarà la 

suspensió de la celebració de la sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió 

durant el temps que duri la interrupció. 

 

TERCER.- Habilitar els mitjans necessaris per tal que la sessió sigui gravada i 

posteriorment difosa a través de la pàgina web i seu electrònica de la corporació. 

 

 QUART.- Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la 

corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament. 
 

 

 

Signat electrònicament, 
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