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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 2021
De forma semi presencial i telemàtica, a través del servei de videoconferència
LOCALRETMEET, essent les dotze hores del dia vint-i-ú de gener de 2021, sota la presidència
de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Josep Lara Tristante, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de
celebrar sessió extraordinària urgent en primera convocatòria.
Assisteixen telemàticament a l'acte els Regidors el Sr. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra. Àngels
Arasa i Uriach, el Sr. Antonio Morales i Calderón, el Sr. Ferran Sayes i Jato, la Sra. Olga
Saus i Marginet i la Sra. Silvia Campoy Curriu.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Atesa la modificació del article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril de bases del règim local, segons
disposa la disposició final 2ª del real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, es
permet celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics quan
concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques
que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals.
Entenent que s’escau aquesta situació excepcional a l’apreciar l’excepcionalitat dels moments
que estem vivint vist el Real Decret 956/2020, de 3 de novembre, pel que es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, l’alcalde-president
de la corporació creu convenient fer ús de les disposicions de l’esmentat article 46.3 i convocar
aquest Ple mitjançant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, l’ús del qual va ser
aprovat pel decret d’alcaldia 10/2020, de 3 d’abril.

1) RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLE
D’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
havent quedat suspès cautelarment, per raons d’especial urgència, el Decret 1/2021, de 15 de
gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del
14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID19, i seguint les instruccions del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, s’han hagut de de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre ells els
sortejos de membres mesa.
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Motivació del caràcter telemàtic de la sessió
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Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió.

Número: 2021-0001 Data: 16/03/2021

Hi assisteix també la Srta. Mònica Fernández Bajona, en qualitat de secretària delegada per les
funcions inherents a secretaria relacionades amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

És per aquest motiu i donat que els terminis de que es disposen per la realització del sorteig
dels membres de les meses s’acaba el dia 20 de gener, que ens hem vist obligats a haver de
convocar aquest ple amb caràcter extraordinari i urgent.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat
2) REALITZACIÓ DEL SORTEIG PEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES
TAULES ELECTORALS PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA A
CELEBRAR EL PROPER DIA 14 DE FEBRER DE 2021 (ART. 26 DE LA LOREG )

88
630
40

1 Suplent President
2 Suplent President

126
468

1 Suplent de 1 Vocal
2 Suplent de 1 Vocal

462
608

1 Suplent de 2 Vocal
2 Suplent de 2 Vocal

233
185

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 12.10 h, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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