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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 36/2020/eSEC
 

ACORDAR QUE LA CELEBRACIÓ DE LE SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS, AIXÍ 
COM LES SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE LES AMDINISTRACIONS DE LES 
ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER ADMINISRTATIU, ENTITATS DE DRET PÚBLIC 
SOTMESES A L’ORDENAMENT JURÍDIC PRIVAT, CONSORCIS I RESTA D’ENS 
SOTMESOS AL DRET PÚBLIC DE L’ÀMBIT LOCAL, PUGUIN CELEBRAR LES SEVES 
SESSIONS PER VIDEOCONFERÈNCIA O PER QUALSEVOL ALTRE SUPORT DIGITAL
 
Antecedents de fet

1.- El dia 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb la malaltia del 
coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, 
que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut de la ciutadania, 
amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a pandèmia.

2.- La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, va adoptar 
una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, pel personal al servei de 
l’Administració General del ‘Estat.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de 
març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei del ‘Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb motiu del coronavirus.

En el mateix sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar un Decret amb el Pla de 
Contingència Intern de l'Ajuntament de Vilanova pel nou coronavirus.

3.- Es preveu que en les pròximes setmanes hi hagi un increment del nombre de casos que 
pugui dur al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i imprescindible, 
per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució per mitigar els efectes ascendents de la taxa 
de transmissibilitat de la infecció, amb la finalitat de reduir al màxim els moviments i les 
concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana i, en especial, en la protecció 
general de la població, i dins d’aquests, en els grups socials més vulnerables.
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4.- Ateses aquestes circumstàncies, s’ha considerat, no només necessari, sinó també 
imprescindible, evitar la circulació de les persones i per tant, és evident que aquesta situació i 
mentre duri l’Estat d’Alarma, afectarà a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats, 
així com les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les
entitats autònomes de caràcter administratiu, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament 
jurídic privat, consorcis, societats municipals i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit 
local, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital, i tindran 
plena validesa jurídica, sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els 
supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels 
mitjans durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de 
reunió, amb la única finalitat de combatre i evitar la propagació de la crisis sanitària del Covid 
19.

Per tant, s'ha de fer possible que les sessions dels òrgans col·legiats de les administracions 
locals de Catalunya i dels òrgans d'assistència i suport es puguin celebrar a distància, amb 
subjecció, en tot cas, a estrictes regles que garanteixin l'exercici de les funcions que els 
corresponen, això, atesa la situació de pandèmia que ha estat declarada per l'Organització 
Mundial de la Salut en relació amb el coronavirus causant del COVID-19, obliga, com a situació 
de necessitat extraordinària i urgent, a introduir una regulació que permeti que les reunions 
dels òrgans col·legiats de les administracions locals es puguin celebrar a distància, en 
situacions excepcionals que, preservant la no posada en risc de la salut de les persones, 
permetin que els òrgans de govern i de suport i assistència dels municipis que li són propis 
puguin funcionar ordinàriament.

5.- Atès el Decret d’Alcaldia nº 1241 de data 16 de març de 2020 de mesures excepcionals 
adreçades en relació als òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu 
sector públic local derivat del Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, mitjançant el 
qual s’acorda la suspensió de la celebració del ple ordinari del dia 16-3-2020, la junta de 
govern del proper dia 17-3-2020, revocant-se els decrets de convocatòria d’ambdós òrgans 
col·legiats. Igualment s’acorda la suspensió de convocatòries de reunions d’òrgans col·legiats 
de tot tipus tant de l’Ajuntament com de tots els ens del seu sector públic local (organismes 
autònoms locals, epel, i societats municipals) durant el termini de la declaració de l’estat 
d’alarma.

Fonaments de dret

I.- Atès l’article 1 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, en 
relació a l’article 6 del mateix text legal, on es regula que cada administració conservarà les 
competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis 
per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de 
l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma.

II.- Atès l’article 5.1 del DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en relació a la tramitació per 
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emergència, on s’estableix que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per 
part dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, 
vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins l'àmbit territorial de Catalunya per 
fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.

En la seva disposició addicional Tercera del citat DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, 
s’estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-
se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan 
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A 
aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o 
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans 
col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, 
considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que 
els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es 
produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la 
disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la 
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la 
llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.

Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva 
difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

III.- Atès l’article 6 del DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del 
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, on s’estableix que durant el període 
de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les entitats 
autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic 
sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic 
de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades 
per la Generalitat; i les entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència 
o per qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica, sempre que 
s'asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i 
intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, 
encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.

Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de 
les entitats indicades a l'apartat anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit 
i sense sessió presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se 
sol·liciti per altres membres d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en 
els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal garantir la 
deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.
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IV.- Atès el Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la 
Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010 i la normativa posterior fins a la declaració de 
l’estat d’alarma mitjançant en Real Decreto 463/2020 referit anteriorment.

V.- Atès l’article 2 en relació als articles 15 a 18 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de de règim 
jurídic del sector públic.

Tot i que la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 40/2015, pel que fa als òrgans 
col·legiats de govern de les entitats locals, estableix expressament que les disposicions 
previstes en la llei relatives als òrgans col·legiats no li seran d’aplicació, atesa la situació 
d’excepcionalitat i la manca de regulació en la Llei de bases de règim local, si podem entendre 
que son d’aplicació per la figura de l’analogia (article 4 del codi civil).

Per tant, podem arribar a la conclusió que tots els òrgans col·legiats i de govern de les entitats 
locals es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre 
actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que celebrin a distància, els seus membres poden estar en llocs diferents 
sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els 
audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut de les 
seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i 
intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre 
d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les 
audioconferències i les videoconferències.

VI.- Atès l’article 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atribueix a l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les 
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple, i que el dit article 
seria d’aplicació supletòria a les presidències de les diputacions provincials.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- ACORDAR que la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats, així com les 
sessions dels òrgans de govern i d'administració de les entitats autònomes de caràcter 
administratiu, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats  
municipals i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit local, podran celebrar-se per 
videoconferència o per qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica, sempre 
que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i 
intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara 
que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.

Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les 
entitats indicades a l'apartat anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense 
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sessió presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres 
membres d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no 
estigui prevista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la 
votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.

SEGON.- Comunicar l’acord als interessats.

TERCER.- Peu de recurs

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.”
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