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MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

En data 20 de desembre de 2021, es va aprovar la convocatòria i l’Ordre del dia del Ple  
municipal  de  23  de  desembre  d’enguany.  D’acord  amb  la  situació  sanitària  actual  fa 
recomanable  mantenir  la  distància  social;  es  per  aquest  motiu  que  es  fa  aconsellable 
modificar el lloc de celebració del Ple, per la qual cosa, i en aquest sentit, el redactat de la  
convocatòria seria el següent:

“…..
Lloc: Sessió Telemàtica

La disposició final  segona del  Reial  decret llei  estatal  11/2020,  de 31 de març,  pel  qual  
s’adopten mesures complementàries en l’àmbit social i econòmic per afrontar el COVID-19,  
afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL), que faculta a  
l’alcalde per constituir, celebrar sessions i adoptar acords a distancia per mitjans electrònics i  
telemàtics, sempre i quan apreciï la concurrència de situacions excepcionals de força major,  
greu  risc  col·lectiu  o  catàstrofes  publiques  que  impedeixin  o  dificultin  de  manera  
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans  
col·legiats de les Entitats Locals.

Atès que les mesures que cal adoptar per garantir la celebració d’un ple sense greu risc per  
la  salut  dels  seus  participants,  per  la  COVID-19,  impedeix  o  dificulta  de  manera  
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de la comissió informativa.

Atès que és indubtable la concurrència d’aquestes situacions excepcionals ja que tot i que ha  
finalitzat la declaració de l’estat d’alarma es manté el risc col·lectiu de contagi del COVID i la  
impossibilitat  de celebrar el  ple presencial,  tal  i  com constaten els informes emesos pels  
tècnics competents, em plau convocar-vos a la sessió Telemàtica del Ple ordinari que se  
celebrarà el 23 de desembre de 2021, a les 19:00h en primera convocatòria, de conformitat  
amb el que disposa l’article 46 de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases  
de règim local.

.....”

         L’alcalde, El Secretari accidental,
         [Firma01-01]       [Firma02-01]
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