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Us notifico que, en relació amb l'assumpte de referència i en la data que s'indica,
l'òrgan competent ha adoptat la següent resolució, transcrita literal:

Fets
L'Organització Mundial de la Salud va elevar el passat 11 de març de 2020, la
situació d'emergència de salud pública ocasionada per la COVID-19 a
pandèmia internacional.
El Reial Decret 929/2020, de 25 d'octubre, declara l'estat d'alarma per a
contenir la propagació d'infeccions causades per el SARS-CoV-2, per la qual
cosa es limita la lliure circulació de les persones i així limitar al màxim el
contacte social amb la finalitat d'evitar els contagis.
Fonaments de dret
El Reial Decret 929/2020, de 25 d'octubre, declara l'estat d'alarma per a
contenir la propagació d'infeccions causades per el SARS-CoV-2.
Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de mesures necessàries en
el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la
situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

En conseqüència, RESOLC:
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Dia: 15 de juny de 2021
Hora d'inici: 13:30
Lloc: Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeet
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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

Elecció de l'Alcalde i presa de possessió del càrrec.
1. Elecció de l'Alcalde i presa de possessió del càrrec
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
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s'escau, de la forma en què ho faran els regidors i regidores que
assisteixin telemàticament a la sessió.
La votació s'efectuarà pel procediment de mà alçada pels regidors i
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 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.

Tota la documentació de la sessió la podeu trobar accedint a Sessions òrgans de
govern

Secretari
Teresa Roca Castell
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