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ANUNCI 

 

 

Per Decret d’Alcaldia 198/2020 de 23 de març s’ha dictat el que a continuació es 

transcriu: 

 

Relació de fets 

 

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una 

sèrie de restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran 

circular per les vies públiques en determinades situacions. 

 

Donades les competències que tenen atorgats els òrgans col·legiats de la corporació 

(Junta de Govern Local), i vist l’acord plenari que determina el règim de sessions, 

resulta necessari convocar aquests òrgans. 

 

Fonaments de dret 

 

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. 
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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. 

 

En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament 

d’adopció la mesura de celebrar els plens de forma telemàtica per a tots i totes 

aquelles electes que no puguin assistir amb motiu del confinament i la restricció de 

la mobilitat de les persones com a conseqüència del COVID-19. 

 

Vista la competència de l’ article 21.1, m) de la Llei de Bases de Règim Local que  

estableix que correspon a l’alcalde “adoptar personalmente, y bajo su 

responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de 

los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al 

Pleno”.   

 

Donat que  l’Ajuntament no disposa d’un reglament orgànic municipal, o bé aquest 

no regula els casos en què es pot assistir telemàticament als plens o bé votar de 

forma remota. 

 

Per tant, procedeix adoptar com a mesura temporal mentre duri l’estat d’alarma i la 

restricció de moviments de les persones, la celebració dels plens amb l’assistència 

telemàtica dels i les electes, havent de posar a disposició de tots i totes elles els 

mitjans telemàtics que siguin oportuns. Aquesta Alcaldia-Presidència 

 

DISPOSA 

 

Primer.- Autoritzar la celebració telemàtica de les sessions del òrgans col·legiats de 

l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mentre duri l’estat d’alarma decretat 

pel COVID-19. 

 

Segon.- La celebració de les 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 diputat o diputada, 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. 
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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/ seu electrònica de la corporació. 

 

 

Signatura electrònica 
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