DECRET D’ALCALDIA
Expedient PLE/2021/16

1.1 En data 20 de desembre de 2021, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer va adoptar el
Decret d’Alcaldia número 2021-2039, mitjançant el qual es convoca la sessió ordinària del Ple
de l’Ajuntament de Balaguer pel dia 23 de desembre de 2021, al Saló de Plens de l’Ajuntament
de Balaguer.

2. Fonaments de dret
2.1 Article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, afegit per
la disposició final segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març.
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.
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DECRET
1.3 En data 22 de desembre de 2021, aquesta Alcaldia ha tingut coneixement que alguns paers
i paeres estan en situació de quarantena per motius de precaució i d’altres són persones amb
risc, de manera que cal garantir adequadament el seu dret de participació política previst a
l’article 23 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978.

Número: 2021-2068 Data: 22/12/2021

1.2 En data 21 de desembre de 2021, el Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya,
ha publicat la situació de seguiment epidemiològic a la ciutat de Balaguer, amb un risc de rebrot
de 1.555 punts, amb el següent detall:
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1. Antecedents

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.

2.2 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.
1. 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. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol
mecanisme audiovisual o digital.

En ús de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i l’article 53 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, DISPOSO:
Primer. Modificar la constitució, convocatòria i celebració a distància per mitjans electrònics i
telemàtics de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer convocada pel dia 23 de
desembre de 2021, de conformitat amb la motivació que consta als antecedents d’aquesta
resolució.
Segon. Sotmetre a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, com a primer punt de
l’ordre del dia de la seva sessió ordinària de 23 de desembre de 2021, l’apreciació de la
situació excepcional de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofe pública al·legada per la
Presidència, que impedeix o dificulta de manera desproporcionada el normal funcionament del
règim presencial de les sessions d’aquest òrgan col·legiats, següent: vigència de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Tercer. Comunicar aquesta resolució als membres del Ple de l’Ajuntament de Balaguer.
Quart. Publicar aquesta resolució al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Balaguer i
difondre pels mitjans de comunicació municipals la convocatòria a distància per mitjans
electrònics i telemàtics de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer convocada
pel dia 23 de desembre de 2021.
Cinquè. Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.
Balaguer, a la data de la signatura electrònica.
El Paer en cap,

En dono fe.
El Secretari,
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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3. Part dispositiva
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3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les
persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i
deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
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2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en
diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la
identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en
què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.

