
 
 

 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
 
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 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, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre. 
 
Vist l’informe de Secretaria de 20 d’abril sobre la celebració dels òrgans col·legiats per 
mitjans telemàtics el qual disposa que:  
 
“Per a això, en el Decret de convocatòria de la sessió del Ple a distància per mitjans 
electrònics, mitjançant Resolució d'Alcaldia, es posarà de manifest la concurrència de la 
situació que motiva la celebració per mitjans electrònics. Així les coses, s'haurà d'indicar 
el sistema tecnològic o audiovisual que garanteixi adequadament la seguretat 
tecnològica, l'efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i 
votació dels acords que s'adoptin, que serà de manera preferent mitjançant 
videoconferencia”. 
I conclou que: 
“Aquesta Secretaria emet aquest informe jurídic, pel qual s’informa favorablement la 
proposta que en ell s’hi formula relativa a la celebració de les sessions telemàtiques dels 
òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. En aquests termes cal tenir en 
compte que resulta admissible la celebració telemàtica de sessions de: 1. Comissió 
Informativa del Ple i Ple, a l’empara de la Disposició Final Segona del Reial Decret Llei 
11/2020, de 31 de març, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local mitjançant la introducció d'un nou apartat 3, en el seu 
article 46. Es fa constar expressament que la celebració d’aquests sessions haurà de 
garantir en tot moment, els principis i requisits essencials de suficiència tecnològica que 
s’anuncien en aquest informe, així com el dret essencial de participació dels membres 
de ple dret de dits òrgans col·legiats. L’Ajuntament de Cassà de la Selva haurà de 
vertebrar tots els mitjans, aplicatius i mecanismes necessaris per garantir aquests dos 
principis essencials i les exigències que se’n deriven per fer possible la celebració 
telemàtica dels òrgans amb garanties”.   
 
RESOLC:  
 
Primer.- POSAR DE MANIFEST la concurrència de la situació que motiva la celebració 
per mitjans telemàtics del Ple municipal del dia 30 d’abril a les 19:00 hores, motivat en 
la vigència de l’estat d’alarma. 
 
Segon.- INDICAR que el sistema tecnològic pel qual es celebrarà la sessió del Ple 
municipal serà el sistema de LOCALRETMEET, a través de la plataforma Jitsi i que en 
tot moment s’haurà de garantir adequadament la seguretat tecnològica, l'efectiva 
participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que 
s'adoptin, que serà de manera preferent mitjançant videoconferència. 
 
Tercer.- CONVOCAR Sessió Ordinària Telemàtica del PLE municipal, el dijous 30 
d’abril de 2020 a les 19:00 hores pels mitjans telemàtics indicats per tractar els 
assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible 
d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.  



 
 

 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL PLE MUNICIPAL DE 27/02/2020 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/0290 AL 2020/0805 
 
3.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA CELEBRACIÓ D’ÒRGANS COL·LEGIATS 
MUNICIPALS TELEMÀTICS MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA 
 
4.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA D'ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS 
LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 
2019 
 
6.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL PERMANENT DE COMPLIMENT DE 
L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE 
DE LA LIQUIDACIÓ 
 
7.- DONAR COMPTE INFORME COMPLIMENT CRITERIS IFS 2019 
 
8.- DONAR COMPTE RESULTAT EXERCICI CONTROL INTERN 2019 
 
9.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 2/2020 DESPESES COVID-19 
 
10.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’ AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, I DE MODIFICACIÓ DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT JOSEP, PER A L’EXERCICI 2020 
 
11.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE FACTURES DEL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS DEL 2019 
 
12.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT FACTURES ENDESA ENERGIA 
S.A.U. 2019 
 
13.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT RLT 3SC 3_2020 I 3CE 1_2020 
 
14.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2020 
 
15.- APROVACIÓ DELS INCREMENTS DE RETRIBUCIONS DELS/ DE LES 
EMPLEATS/DES DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT 
JOSEP, D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 2/2020, DE 21 DE GENER DE 2020, PEL 
QUAL S’APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L’ÀMBIT 
DEL SECTOR PÚBLIC 
 
16.- MODIFICACIÓ BASES SUBVENCIÓ ADREÇADA ALS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT JOSEP EN RÈGIM DE RESIDÈNCIA O CENTRE DE DIA 
 
17.- SUBVENCIÓ QUOTA IBI FAMÍLIA MONOPARENTALS 



 
 

 
 

 
18.- MODIFICACIÓ BASES SUBVENCIÓ QUOTA IBI A PERSONES JUBILADES 
 
19.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL AUTÒNOM PER 
IMPLANTACIÓ DE LA VIA VERDA PAISATGÍSTICA VERNEDA 
 
20.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE CASSÀ DE LA SELVA 2020 
 
21.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
22.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
Quart.- TRASLLADAR les normes de funcionament de la sessió del Ple municipal:  
 
1. Tots els membres de la Corporació hauran de disposar d’un sistema amb connexió a 
internet amb càmera i micròfon que els permeti connectar-se a la sessió.  
2. Amb una antelació mínima de 24 hores la Secretària de la Corporació facilitarà un 
codi d’accés a la sessió pels regidors. Els membres de la Corporació tenen el deure de 
fer un ús apropiat d’aquest codi i no transferir-lo.  
3. Una vegada connectats tots els membres, i abans de l’inici de la sessió, la Secretària 
comprovarà la identitat dels membres de la Corporació, que els mitjans utilitzats per tots 
els membres garanteixen de manera fefaent l’emissió d’opinions en el debat així com 
puguin emetre el seu vot de manera inequívoca. 
4. En el cas que no es puguin acreditar els punts anteriors s’haurà de suspendre la 
sessió fins que es pugui garantir el funcionament d’acord amb els punts anteriors. 
5. En el cas que durant el desenvolupament de la sessió, es perdi la qualitat de la 
connexió, hi hagi interrupcions o no es garanteixi la publicitat de la sessió, l’Alcalde, 
assistit per la Secretària de la Corporació, podrà suspendre la sessió.  
6. Per garantir el sentit del vot, aquestes es manifestaran per cada un dels Portaveus 
dels grups amb representació política en la comissió informativa i el Ple de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva d’acord amb allò previst a l’article 98 i 101 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 
7. Immediatament després de finalitzar la votació per comunicació del Portaveu la 
Secretària computarà els sufragis emesos i anunciarà en veu alta el resultat, en vista 
del qual el President proclamarà l’acord adoptat. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació 
i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de l'Ajuntament. 
 
Sisè.- Retransmetre la sessió per la ràdio municipal. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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