Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 13 de maig de 2021, adoptat
amb el quòrum de la majoria absoluta, es va aprovar definitivament el
Reglament regulador de la comissió sectorial de serveis socials, igualtat i
promoció econòmica, el text definitiu del qual ha estat publicat als Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona de 21 de maig de 2021, amb CVE 2021-04715 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8423, de 2 de juny de
2021, amb CVE-DOGC-A-21146049-2021.
Transcorregut el termini indicat a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local per a l’entrada en vigor del Reglament
regulador de la Comissió sectorial.
Havent esta aprovada la constitució de la Comissió Sectorial de Serveis Socials,
Igualtat i Promoció econòmica mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data
11 de febrer de 2021.
La composició de la Comissió, regulada a l’article 2 del Reglament, preveu que
en formin part, també, una persona representant de cadascuna de les entitats
o associacions del municipi, sempre i quan es trobin degudament inscrites en
el Registre Municipal d’Entitats, que tinguin entre les seves finalitats el treball
amb dones o la defensa de la igualtat d’oportunitats per raó de gènere, el
benestar social o la promoció econòmica. Sempre que manifestin mitjançant
acord de la seva assemblea la seva voluntat de formar-ne part.
Valorat l’ordre del dia i atès que cap entitat ha formalitzat la petició esmentada
a l’apartat anterior, en virtut del que estableix l’article 5 del Reglament podran
assistir a les sessions, amb veu i sense vot, representants de les entitats
existents en el municipi i/o qualsevol altre persona de qui es consideri
convenient conèixer la seva opinió sobre algun dels assumptes que siguin
objecte de debat.
En el marc de la 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.
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Mitjançant el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, es declarà l'estat d'alarma
per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2, situació que
ha finalitzat el passat dia 8 de mag de 2021.
Examinada la Resolució SLT/1840/2021, d'11 de juny, per la qual es prorroguen
i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que apel·la a
aquesta excepcionalitat del moment en el que estem vivint.
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.
Considerant que la declaració de pandèmia continua essent una situació
excepcional que permet l’aplicació de l’article 85 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, a dalt referit.
Vistes 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 i d’acord amb l’article 6 del
Reglament, en quant a les funcions de la presidència de la Comissió.
En conseqüència Resolc:
Primer.- Convocar sessió ordinària de la Comissió Sectorial de Serveis
Socials, Igualtat i Promoció econòmica que tindrà lloc a la Sala
Polivalent del Centre Cultural el proper dia 17 de juny de 2021, a dos
quarts de cinc de la tarda (16.30 h) en primera convocatòria, o a dos
quarts de sis de la tarda (17.30 h) en segona convocatòria.
Segon.- Convidar expressament, i en atenció als assumptes a tractar, a la
presidenta de l’Associació de Dones del Catllar o qui, per decisió de
l’entitat, la substitueixi.
Tercer.- Fixar el següent ordre del dia:

Part Informativa:
Informació general que hagi de ser coneguda pels seus membres.
Part decisòria:
1.- Declaració de constitució de la Comissió Sectorial de Serveis
Socials, Igualtat i Promoció econòmica.
2.- Proposta per tractar i valorar els afers imminents sobre el Pla
d'igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes d'àmbit Municipal,
tan a les dependències de l'ajuntament, a les instal·lacions Municipals
i al Municipi.
3.- Estudi i revisió de la normativa vigent sobre els Plans d'Igualtat,
terminis d’implantació i negociació.
4.- Revisió dels principis de transparència retributiva i obligacions
d’igual retribució pel treball d'igual valor.
5.- Valoració dels protocols per la prevenció i abordatge de
l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'ajuntament.
6.- Torn obert de paraules.
Quart.-

Publicar la present convocatòria a la seu electrònica i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament, d’acord amb l’article 11.6 del Reglament
regulador de la Comissió.

Cinquè.- 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.

