
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple extraordinari de data 22 de maig de 2020'

Fonaments de dret

 
“ La incorporació del tercer punt a l’article 46 de la Llei de Bases de Règim
Local, modificació introduïda pel Reial decret llei 11/ 2020, de 31 de març, , pel
que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic
per fer front al COVID-19, permet que:
“ 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.”
Tot això completat per les previsions de 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, que estableix que els
òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se,
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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.”
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”.
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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.
 
Identificació de la sessió
 

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaSessió: 

Josep Antoni Navarro SerraPresident/a: 
Teresa Roca CastellSecretari/ària: 

22 de maig de 2020Dia: 
13:00Hora d'inici: 

Saló de PlensLloc: 
 
Convocats

Sr. Ramon Brull Melich
Sra. Yolanda Guillem Clua
Sra. Patricia Andrés Valldepérez
Sra. Marta Mora Verges
Sr. Estanislao Martinez Puig
Sr. Miguel José Olid Bertomeu
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. Elies Bonet Cervera
Sra. Bàrbara Curto Camisón
Sra. Montserrat Bonet Caudet

 
ORDRE DEL DIA

Explicació per part de l'alcalde,Josep Antoni Navarro Serra
1. EXplicació per part de l'alcalde, el Sr. Josep Antoni Navarro Serra, de les
actuacions que ha dut a terme l'equip de govern de l'Ajuntament de Camarles,
referent al COVID-19
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2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 70 al núm. 95 de
2020
 
3. Contracte menor arranjament camins municipals: Sortida Camarles, Direcció
Ampolla, Gravera, Creu Roja i Lateral AP-7
 
4. Oferta d'ocupació pública 2020
 
5. Construcció 12 nínxols tramitació emergència.
 
Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos ...
6. Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos de la creació
d'una Taula de Treball amb representants del sector comerç i serveis per la
redacció d'un Pla de reactivació de l'economia Local pel COVID-19
 
Proosta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos ...
7. Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos de la creació
d'una Taula de Treball amb representants del teixit associatiu per la redacció
d'un pla de contingència social pel COVID-19
 

El sistema d'assistència telemàtica que s’emprarà serà ,LocalretMeet
que estarà sota la supervisió de l’alcalde-president 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.
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
amb els regidors o regidores que assisteixin remotament 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.
Queda exclosa la votació remota en els supòsits d'assumptes a decidir
per votació secreta. En aquests casos el regidor o regidora que assisteixi
telemàticament es considerarà que s'ha abstingut en el punt
corresponent de l'ordre del dia. De la mateixa manera es considerarà si
s'interromp la connexió en el moment de la votació.
Es seguiran les següents normes especials de funcionament de la
sessió:
La Presidència tancarà el debat enunciant els termes en què ha quedat
plantejada la discussió, a fi de sotmetre-ho a votació, amb indicació, si
s'escau, de la forma en què ho faran els regidors i regidores que
assisteixin telemàticament a la sessió.

Transcripció del decret número 2020-0000096 de l'ens Ajuntament de Camarles signat per: JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data:

19/05/2020



La votació s'efectuarà pel procediment de  pels regidors imà alçada
regidores assistents, a indicació del/de la president/a, pronunciant-se en
primer lloc els que votin a favor, en segon lloc, els que votin en contra, i
en tercer lloc les abstencions, si hagués lloc a això. Immediatament de
concloure la votació, el secretari computarà els sufragis emesos i
anunciarà en veu alta el resultat, en vista del qual l'alcalde/ssa o
president/a proclamarà l'acord adoptat.

Règim de recursos:

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 des del dia següent al que finalitzi la declaració de
l’estat d’alarma, independentment del temps transcorregut des de la data
de la pràctica de la notificació/publicació de la resolució.
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 des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’
alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de la
pràctica de la notificació/publicació de la resolució.
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