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En el Butlletí Oficial de l’Estat número 332, de 22 de desembre de 2020,
es publica el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució
automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8317, de 16 de
gener de 2020 s’ha publicat 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 COVID-19 mitjançant el qual es deixa
sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya
convocades per al 14 de febrer de 2021 i es convoquen noves eleccions
per tal que tinguin lloc el dia 30 de maig de 2021, condicionades a l’anàlisi
de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de
la pandèmia en el territori de Catalunya.
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2021/22 de 13 de gener de 2021es va
convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, de forma
telemàtica per al dia 18 de gener de 2021, a les set de la tarda (19.00 h),
en primera convocatòria, o, si escau, el dia 20 de gener de 2021, també a
les set de la tarda (19.00 h), en segona convocatòria amb un únic punt de
l’ordre del dia: “PROPOSTA DE SORTEIG DELS ELECTORS QUE HAN
DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE
CONSTITUIR AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA”.
Mitjançant Decret de l’alcaldia 45/bis, de 18 de gener de 2021, es va deixar
sense efecte la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació prevista per al dia 18 de gener de 2021, a les a les set de la
tarda, per tal per a la realització del sorteig dels membres de les meses
electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya inicialment
previstes per al dia 14 de febrer de 2021.
El Decret 1/2021, de 15 de gener ha estat recorregut davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, el que en data 19 de gener de 2021 ha
emès una interlocutòria amb mesures cautelaríssimes en la que diu
textualment:
“SUSPENDER cautelarmente, por razones de especial urgencia y en tanto
se sustancia esta pieza, el Decret 1/2021, de 15 de enero, por el que se
deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña
del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la
pandemia causada por la COVID-19”.
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Paral·lelament hem rebut comunicació de la Sub-direcció General de
Processos Electorals i Democràcia Directa del Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en que s’insta a
reprendre els tràmits electorals tendents a complir amb l’objecte del Decret
147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de
Catalunya i de convocatòria d’eleccions.
L’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, atribueix als ajuntaments la competència per a la formació de les
meses electorals, mitjançant sorteig públic. Aquest sorteig es realitzarà
entre els dies vint-cinquè i vintè novè posteriors a la convocatòria, que per
a la present convocatòria electoral es correspon amb el període comprès
entre els dies 16 i 20 de gener de 2021.
En data 11 de març de 2020, el Director General de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) va declarar l’epidèmia SARS-CoV-2 (Covid–19) com a
pandèmia global.
En aquell marc de situació d’emergència sanitària generada pel risc de
propagació SARS-COV-2 (Covid–19) i que es manté en l’actualitat, s’han
dictat normes des de l'Estat central i la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat, que estableixen, entre d’altres, la necessitat i l’obligació de
distanciament social entre persones per minimitzar el risc de contagi.
Examinat el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara
l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel
SARSCoV-2 i la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es
prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local disposa que “En tot cas, 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 de el règim presencial de les sessions dels òrgans
col·legiats de les entitats locals, aquests podran, apreciada la concurrència
de la situació descrita per l'alcalde o president o qui vàlidament els
substitueixi a l'efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent,
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es
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trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Així mateix,
es ha d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió,
disposant els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret de
les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas.
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Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les
audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics o
audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica,
l'efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i
votació dels acords que s’adoptin.”
L’article 85.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals estableix que el Ple celebrarà les seves sessions a la
Casa Consistorial, llevat dels supòsits de força major en què, a través de
la convocatòria o d'una resolució de l'alcalde dictada prèviament i
notificada a tots els membres de la Corporació, podrà habilitar un altre
edifici o local a aquest efecte. En tot cas, es farà constar en acta aquesta
circumstància.
L’article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local estableix que les sessions de Ple de les corporacions locals són
públiques. No obstant, podran ser secrets el debat i votació d'aquells
assumptes que puguin afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es
refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria
absoluta.
Examinat allò disposat pels articles 46 de la Llei 7/1985 de Bases del
Règim Local, 98 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 8 del Reglament
Orgànic Municipal.
Examinada la relació d'assumptes l’atenció dels quals no es pot demorar
fins a la propera sessió ordinària del Ple per tal de ser sotmesos a la
consideració del Ple de l’Ajuntament, i d’acord amb les competències que
m’atorga l’article 53.1 lletra “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 en quant a la convocatòria i presidència de les sessions dels
òrgans col·legiats municipals, resolc:
Primer.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament
que tindrà lloc de forma telemàtica el proper dia 20 de gener de
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2021, a les set de la tarda (19.00 h), en primera convocatòria, o,
si escau, el dia 22 de gener de 2021, també a les set de la tarda
(19.00 h), en segona convocatòria.
Segon.- Establir que la sessió del Ple convocada en el punt primer de la
resolució, atesa l’excepcionalitat del moment i per les causes de
força major referides a la part enunciativa d’aquesta resolució,
es realitzarà a distància per mitjans electrònics i telemàtics.
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Tercer.- Garantir la publicitat de la sessió del Ple de l’ajuntament
mitjançant la seva retransmissió en directe per internet.
Quart.-

Fixar el següent ordre del dia:
“1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.
2. Proposta de sorteig dels electors que han de formar part de
les meses electorals que s’han de constituir amb motiu de les
eleccions al Parlament de Catalunya.”

Cinquè.- Notificar, degudament, aquesta resolució a tots els membres del
Ple de l’ajuntament mitjançant el correu electrònic designat per
aquests a l’efecte i fer-ne difusió mitjançant el tauler d’edictes de
l’ajuntament, a les cartelleres municipals, la pàgina web
municipal i quants altres mitjans i plataformes digitals disposi
l’ajuntament.
Sisè.-

Declarar que 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 de l'endemà
de la seva notificació.
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 de l'endemà de la seva notificació El Catllar,
a data de la signatura digital.

Setè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc.

El Catllar, a data de la signatura digital.
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