Assumpte: CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ DE L'AJUNTAMENT PLE DE 22 DE MAIG DE
2020
En sessió de 31 de març de 2020, el Ple de l'Ajuntament va adoptar, per
unanimitat, l'acord de “Aprovació del procediment per a la celebració de sessions no
presencials dels òrgans col·legiats municipals i per a l'emissió de vot telemàtic durant
l'estat d'alarma”. En aquest acord es va regular la utilització en les sessions del Ple de
mitjans electrònics que permeten, en el seu cas, la celebració de sessions no
presencials i la utilització del vot telemàtic en sessions presencials del Ple, durant
l'estat d'alarma declarat per RD 463/2020.
A la mateixa finalitat de fer front a situacions excepcionals com la propiciada per la
pandèmia del COVID 19 respon la modificació de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, operada per mitjà del RDL 11/2020, que va introduir en l'art. 46
un apartat 3 amb la següent redacció: “En tot cas, quan concórreguen situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedisquen o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionament del
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 substituïsca a aquest 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 troben
en territori espanyol i quede acreditada la seua identitat. Així mateix, s'haurà
d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, disposant-se els
mitjans necessaris per a garantir el seu caràcter públic o secret, segons siga procedent
legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideraran mitjans electrònics vàlids les audioconferències,
videoconferències o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garantisquen
adequadament la seguretat tecnològica, l'efectiva participació política dels seus
membres, la validesa del debat i votació dels acords que s'hi adopten.”
En l'actualitat concorren, en conseqüència, les circumstàncies que permeten la
celebració de sessions no presencials del Plenari.
En l'ordre del dia s'inclou un únic assumpte que no ha sigut, de moment, dictaminat
per la comissió informativa corresponent.
L'absència de dictamen en el moment de realitzar la convocatòria es deu a la situació
produïda per la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Decret 463/2020, que ha
alterat el funcionament de tots els òrgans col·legiats municipals i ha determinat que
no se celebraren les sessions conforme al calendari establit. L'assumpte està relacionat
amb ajudes davant la situació d'emergència propiciada pel COVID-19, per la qual cosa
és convenient aprovar-lo en el termini més breu possible i justifica la seua inclusió en

l'ordre del dia del Plenari. Sense perjudici de tot això, es procurarà que els regidors i
les regidores tinguen completa informació de l'assumpte abans de la sessió Plenària.
En virtut d’allò exposat, i en virtut de les atribucions que corresponen a l'Alcaldia
segons l'art. 21.1.c) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i altra
legislació aplicable, RESOLC:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 22
de maig de 2020, a partir de les 12.00 hores, amb el següent
ORDE DEL DIA
Únic. Aprovació inicial de la modificació de crèdits per crèdits extraordinaris
2/2020.
SEGON. La sessió se celebrarà per videoconferència, estant dispensats els regidors i
regidores d'assistir presencialment al Saló de Plens. L'aplicació que s'utilitzarà per al
Plenari telemàtic és ZOOM, un sistema de videoconferència o de reunions virtuals,
accessible des de computadores tradicionals i des d'aparells mòbils. Cadascun dels
regidors i regidores haurà de baixar-se l'APP de ZOOM, o ingressar a través de la web
www.zoom.us. El mateix dia del Ple, cada regidor o regidora rebrà en el seu correu
electrònic un enllaç per a poder accedir a la reunió virtual, amb una ID i una
contrasenya que haurà d'inserir-hi.
A aquest efecte, tots els regidors i regidores rebran en l'adreça de correu electrònic
que van facilitar a Secretaria l'enllaç necessari per a participar en la sessió.
…………….
Per Secretaria es procurarà l'accés de tots els regidors i regidores a la documentació i
tots aquells antecedents relacionats amb els assumptes inclosos en la convocatòria,
per tal que puguen conéixer-los abans de deliberar.
Tots els regidors i regidores queden convocats a la referida sessió. Si per causa
justificada no pogueren assistir-hi de manera presencial o telemàtica hauran de
comunicar-ho prèviament a aquesta Alcaldia.
ES PREGA QUE ES CONNECTEN 15 MINUTS ABANS DE L'HORA ASSENYALADA PER A
l'INICI DE LA SESSIÓ.

