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ASSUMPTE: Comunicant Resolució de l’Alcaldia de data 27 de desembre de
2021, sobre Convocatòria sessió extraordinària i urgent del Ple. Minuta 11/21.

NOTIFICACIÓ:
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, ha dictat al dia de la data i amb núm. 1993/2021 ha dictat la següent:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2021, SOBRE
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE NÚMERO 11 DE 2021)
DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 28 DE DESEMBRE DE 2021, A LES
13,30 HORES, MITJANÇANT EL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA (EXP. 2021/OFI_01/005172).
1. La disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, afig un
nou apartat 3r a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
amb la següent redacció:
«3. En tot cas, quan hi 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, i
disposar els mitjans necessaris per a garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons siga
procedent legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideren 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’adopten».
2. Des del divendres 17/12/2021 l’Estat espanyol es troba en un elevat nivell de risc de
transmissió després d'arribar als 511 casos per 100.000 habitants en 14 dies
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuali
zacion_525_COVID-19.pdf), amb la variant òmicron, la qual segons les investigacions científiques es
propaga més fàcilment. Aquestes xifres continuen augmentant. En aquest sentit el 23/12/2021 els
casos
acumulats
ascendeixen
a
563,60
per
100.000
habitants
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuali
zacion_529_COVID-19.pdf). Particularment, al municipi de Canals, segons les dates de la Generalitat
Valenciana (https://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas) el 22/12/2021 hi han 96 casos de PCR+
els últims 14 dies.
D'una altra banda, com ja es va posar de manifest en la Resolució 21/12/2021 (núm.
1967/2021) relativa el ple anterior de 22/12/2021, un regidor comunicà que hi havia donat positiu en
COVID 19 i, igualment, que hi havia de prendre's en consideració el nivell de risc, tant en general,
com particularment respecte de diversos membres de la corporació per raó d'edat o avançat estat de
gestació. Totes aquestes circumstancies continuen posant de manifest un important risc col·lectiu i
afecten de manera substancial al normal funcionament del ple.
3. Des d’una altra perspectiva, aquestes circumstancies s’han de compatibilitzar amb la
garantia del dret fonamental dels representants municipals a la participació en els assumptes públics
que consagra la Constitució espanyola al seu art. 23. Així doncs, atesa la greu situació de salut
pública que desaconsella les reunions presencials nombroses, i a l'efecte del desenvolupament de la
sessió plenària amb totes les garanties i salvaguardes legals, l'Ajuntament de Canals compta amb els
mitjans tècnics adequats que possibiliten la seua celebració en forma telemàtica, mitjançant el
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sistema de videoconferència, sent a més l'opció que es considera més recomanable com mesura de
prevenció.
La Alcaldia, en el context assenyalat i ponderant les circumstancies concurrents, considera
que en aquests moments concorre una situació excepcional de greu risc col·lectiu que permet
celebrar la sessió amb la possibilitat d’assistència a distància per videoconferència dels membres de
l’esmentat òrgan col·legiat.
És per això que en les circumstàncies concurrents de crisi sanitària i dins del context exposat,
s'estima la procedència de fer efectiva l'habilitació legal citada i procedir a la celebració per mitjans
electrònics –videoconferència- de la sessió que es convoca en la present Resolució.
D'una altra part s'ha ponderat l'existència de plena disponibilitat de mitjans i requisits
necessaris per a la celebració de sessions per videoconferència. En aquest sentit, conforme a
l'INFORME SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PER LA CELEBRACIÓ DE PLENARIS PER
VIDEOCONFERÈNCIA,
de
data
25/05/2020
-CSV
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/iv67ucctj4m5rbm2qeq4nykg4a- el sistema existent
compleix els requisits, estant plenament operatiu, havent-se verificat en sessions anteriors el seu
correcte funcionament i que tots els regidors disposen dels mitjans facilitats per l'Ajuntament per a
accedir a les sessions telemàtiques.
4. D'una altra banda, diverses circumstàncies han demorat la tramitació del compte general
del 2020, sent l’últim dia d’exposició al públic el 24/12/2021. S'estima urgent procedir a l'aprovació i
remissió del citat compte atès que la seua falta d'aprovació i remissió abans de finalitzar l'any pot
afectar negativament l'efectivitat de les subvencions concedides a l'Ajuntament.
5. Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que l’article 46 de l’esmentada Llei
7/1985, de 2 d’abril, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ, que se celebrarà per mitjà de videoconferència, de conformitat amb el que es
disposa en l'apartat tercer de l'article 46 de la LBRL, introduït per la disposició final segona del Reial
Decret Llei 11/2020, de 31 de març, el dia 28 de desembre de dos mil vint, a les a les tretze
hores i trenta minuts (13,30 hores) en primera convocatòria. En cas de no existir el quòrum
legalment establert per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense
caldre una nova notificació, el dia 30 de desembre de 2021 a la mateixa hora.
L’accés a la sessió s’efectuarà dintre de l’entorn segur habilitat pels serveis TIC, a través de
l’URL següent: https://xat.canals.es
Als regidors se’ls ha facilitat usuari i contrasenya que permet la seua validació per tal
d’accedir al sistema.
Sense perjudici de la seua consulta presencial, L’accés a la documentació corresponent als
assumptes que hagen de ser tractats pel Ple, es troba a la disposició dels seus membres des del
mateix dia de la seua convocatòria, a través de la ruta següent: K:\ORGANS COL·LEGIATS\01
PLENARI\Minuta 11.
La sessió plenària serà gravada i emesa al mateix temps. Els interessats podran seguir la
sessió a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canals.
Com que la connexió dependrà no sols dels sistemes de l’Ajuntament, sinó també de les
connexions que s’utilitzen a l’efecte pels regidors/es, si es produïra una desconnexió, es reputarà com
a absència. Particularment si la desconnexió es produeix en el moment de la votació d’alguns dels
punts de l’ordre del dia, es computarà com a abstenció, d’acord amb l’art. 100 del ROF.
Els regidors hauran d’adoptar les mesures adients per evitar les desconnexions assegurant
d’ubicar-se en un lloc amb una adequada senyal a la xarxa.
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A l’inici de la sessió els regidors/es, atenent la pregunta que a l’efecte formule la presidència,
hauran de donar compliment al requisit de la declaració, sota la seua responsabilitat, que es troben en
territori espanyol.
La sessió transcorrerà d'acord amb el següent,
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1. RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE 2020. (Exped. 2021/OFI_01/002673).
SEGON. Notificar la present Resolució als Srs./es Regidors/es integrants de l’òrgan col·legiat,
advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de
novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique
la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.
TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors/es la documentació que
estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la
convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el
cas.
Es recorda als regidors/es que segons estableix l'article 16.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, "Els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les
informacions que se'ls faciliten per a fer possible el desenvolupament de la seua funció, singularment
de les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es troben pendents d'adopció, així
com per a evitar la reproducció de la documentació que puga ser-los facilitada, en original o còpia, per
al seu estudi". En els mateixos termes s'expressa l'article 128.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana en assenyalar, "Els membres de la
corporació hauran de respectar la confidencialitat de la informació a què tinguen accés en virtut del
càrrec sense donar-li publicitat que poguera perjudicar els interessos de l'entitat local o de tercers;
sent directament responsables".
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdós casos des de
l’endemà a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu a Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent.
Canals, a la data de la signatura electrònica.
EL SECRETARI
Signat electrònicament, segons codificació al marge.

-JOSE Mª TRULL AHUIR-

SR./SRA. REGIDOR/RA DE L’AJUNTAMENT DE CANALS

