SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI

Isaac Salvatierra Pujol, Cristina Comas Spada, Núria Amado Román, Susanna Capell Aguayo,
Ramon Coll Artés, regidors de l’Ajuntament de Tiana.

EXPOSEN

1. Que l’article 46.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local
determina que “el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que
ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración
del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no
pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario
con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatòria”, en el
mateix sentit que expressa l’article 32 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Tiana.
2. Que els sol·licitants de la convocatòria d’aquest ple extraordinari compleixen tots els requisits
establerts en la normativa legal i reglamentària citada.
3. Que és urgent que l’alcaldessa, Marta Martorell Camps, doni explicacions al ple municipal de
la greu situació a la residència municipal Sant Cebrià, amb 14 defuncions –segons l’última
dada oficial– i la majoria dels seus residents afectats pel virus covid-19.
4. Que la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia del covid-19 fa necessària
i urgent l’aprovació de mesures de suport a les famílies, pimes, comerciants i treballadors i
treballadores autònomes de Tiana.
5. Que les mesures de confinament aprovades no poden servir de pretext per vulnerar el dret a la
participació política dels representants electes, recollit en l’article 23 de la Constitució.
6. Que la Generalitat de Catalunya pel Decret Llei 5/2020 de 12 de març ha modificat la Llei
29/2010 de 3 d’agost sobre l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
7. Que el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar en data 17 de març un Decret Llei de
mesures urgents en diverses matèries on s’inclou una disposició addicional que autoritza als
òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya per celebrar sessions a distancia quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques.

8. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tiana celebrada el 18 de març de 2020 (acta
núm. 10/2020) determina en el punt 11: “Implantar a les sessions del Ple, Junta de Govern
Local, Comissions Informatives i Junta de Portaveus la possibilitat establerta a la normativa
administrativa, i en particular en la disposició addicional del Decret Llei aprovat pel Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2020 de mesures urgents en
diverses matèries, de celebrar-les a distància durant el temps que estiguin vigents les
disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la
prevenció i control de la infecció del coronavirus covid-19”.
9. Que el Consorci Localret ha posat en servei una plataforma per a la celebració dels òrgans
col·legiats a distància per part de les administracions locals mitjançant videoconferència i que
l’Ajuntament de Tiana disposa d’un canal propi a la plataforma YouTube per emetre en
streaming per a tota la ciutadania el senyal de la videoconferència.
10. Que l’article 41 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tiana determina que les
sessions del ple municipal seran publiques.
11. Que el Ple Municipal va aprovar el 3 de març de 2020 que els regidors i regidores “no
percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a Junta de Portaveus”.

SOL·LICITEN

Primer.- La convocatòria d’un PLE EXTRAORDINARI en els termes legals i reglamentaris
exposats.
Segon.- La celebració del ple a distància per via telemàtica, en els termes legals exposats, i la
seva emissió en streaming per a la ciutadania.
Tercer.- Que els regidors i regidores no percebin dietes per assistència, ni cap altra
compensació alternativa.
Quart.- Incloure a l’ordre del dia d’aquesta sessió extraordinària els següents punts:
§

Declaració institucional per expressar el condol del ple municipal per les víctimes del
covid-19 i acord per celebrar un acte de record i homenatge a les víctimes a Tiana
quan acabi l’emergència sanitària i les mesures de prevenció ho permetin.

§

Explicació per part de l’alcaldessa, Marta Martorell Camps, de la greu situació a la
residència municipal Sant Cebrià i de les actuacions que ha dut a terme l’equip de
govern de l’Ajuntament de Tiana.

§

Proposta del Grup Municipal de Junts per Tiana de Pla de contingència social pel
covid-19.

§

Proposta del Grup Municipal de Junts per Tiana de Pla de reactivació de l’economia
local.

§

Proposta del Grup Municipal de Junts per Tiana de no retallar el suport a la cultura, ni
el teixit associatiu.

§

Proposta del Grup Municipal de Junts per Tiana de reducció al 50% de les dietes i
retribucions dels regidors i regidores per a l’any 2020.

§

Moció en suport al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.
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