APROVAT

Exp. 452/2020
Mireia Grau i Sadurní, secretària del Consell Comarcal del Ripollès,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta corporació, en data 29 d’abril de 2020, ha adoptat l’acord
que es transcriu a continuació
“Proposta sobre l’aprovació de la celebració a distància i per via telemàtica de les sessions
dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal del Ripollès durant l’estat d’alarma
Antecedents
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l‘estat d’alarma per la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en data 15 de març de 2020, es va
dictar el Decret de Presidència número 89/2020 pel qual es declaraven de caràcter essencial o
estratègic determinats serveis i establia determinades mesures extraordinàries, entre les quals
la suspensió dels òrgans col·legiats i el règim de treball dels empleats públics. Aquestes
mesures entraven en vigor el dia 16 de març de 2020 i s’establia el seu manteniment,
inicialment, fins el dia 31 de març de 2020, sense perjudici que en qualsevol moment sigui
susceptible d’ampliar-se o modificar-se en funció de la situació epidemiològica i de les ordres i
instruccions indicades per l’Estat i la Generalitat.
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Actualment concorren situacions excepcionals que dificulten el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats, per la qual cosa pot resultar necessari
celebrar les sessions dels següents òrgans col·legiats a distància i per via telemàtica:


Comissió de Coordinació del Consell de Govern



Consell de Govern



Comissió informativa i de Seguiment de la Gestió



Ple

En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma, amb motiu del confinament i la
restricció de la mobilitat de les persones com a conseqüència del COVID-19 procedeix adoptar
com a mesura excepcional i temporal mentre duri l’estat d’alarma i la restricció de moviments
de les persones, la celebració dels plens i d’altres òrgans col·legiats amb l’assistència
telemàtica
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Vista la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
operada per la Disposició Final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19, a través de la qual s’afegeix un apartat tercer a l’article 46.
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En data 25 de març de 2020 es va dictar el Decret 110/2020, pel qual, entre d’altres qüestions,
es mantenien els acords adoptats en el Decret 89/2020 i es perllongava la seva vigència fins
que s’aixequi l’estat d’alarma. Els acords tercer i quart del mencionat Decret 110/2020
preveien, respectivament, avocar a favor de la Presidència les competències delegades al
Consell de Govern i facultar a la Presidència per dictar tots aquells actes administratius que
resultin necessaris en relació amb aquells contractes la competència dels quals va ser delegada
pel Ple al Consell de Govern en virtut de l’acord adoptat pel Ple en data 25 de juliol de 2019.
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dels seus membres. Les reunions d’aquests òrgans, quan resultin necessàries, seran
convocades pel President.
Donat que el Consell Comarcal no disposa d’un reglament orgànic municipal que reguli els
casos en què es pot assistir telemàticament als plens o d’altres òrgans col·legiats o bé votar de
forma remota, el desenvolupament de les sessions serà aprovat, com a primer punt de l’ordre
del dia, pels òrgans col·legiats afectats.
En data 7 d’abril de 2020, s’ha dictat el Decret de Presidència número 119/2020, pel qual
s’aprova l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència
LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions
dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la
disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Vist el Decret número 121/2020, de data 8 d’abril de 2020, pel qual s’aixeca la suspensió i
s’autoritza, quan resulti necessària, la celebració telemàtica de les sessions de diferents òrgans
col·legiats del Consell Comarcal del Ripollès mentre duri l’estat d’alarma decretat pel
COVID-19.
Fonaments de Dret
Reial 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 pel COVID-19.

Article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Disposició Addicional Tercera 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.
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Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de Seguiment de la
Gestió, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Autoritzar, quan resulti necessari, la celebració de sessions ordinàries i extraordinàries
del Ple de la Corporació a distància i per via telemàtica mentre persisteixi la concurrència de
causes de força major per la crisi del coronavirus, així com d’altres òrgans col·legiats: Comissió
de Coordinació del Consell de Govern, Consell de Govern, Comissió informativa i de Seguiment
de la Gestió.
Segon.- La celebració de les sessions es regirà per les següents normes:
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Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consell Comarcal del Ripollès - .Certificat Ple (TD11_1)

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, sobre la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
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a) La celebració de les sessions s’efectuarà mitjançant el servei de videoconferència
LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les
sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància.
b) La convocatòria de les sessions incorporarà un URL per accedir als expedients en
format digital. Als efectes de facilitar l’accés als expedients, s’adjuntarà una guia
d'accés electrònic a les propostes dels òrgans col·legiats.
c) El President de l’òrgan convidarà a la reunió a través d’un enllaç URL i una contrasenya
que s’adjuntarà al Decret de convocatòria. En cas de produir-se alguna incidència,
s’enviaria el mateix enllaç al telèfon designat pels membres de l’òrgan.
Les persones integrants de l’òrgan es podran connectar amb els seus propis mitjans
telemàtics, que preferiblement hauran d’estar connectats a la corrent. En cas de no
disposar de mitjans electrònics, caldrà que ho posi de manifest per escrit, amb una
antelació mínima de 24 hores, a la Presidència del Consell Comarcal. En aquest darrer
cas, es podrà autoritzar la seva assistència a la seu del Consell Comarcal, sempre
respectant les mesures de seguretat i salut.
d) El Secretari farà constar en l’acta els membres que hi assisteixen i verificarà que queda
assegurada l’autenticitat i la connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels
assistents en remot i d’això n’aixecarà acta, on s’intentarà integrar el vídeo i àudio de
la videoconferència.
e) El sistema electrònic establert ha de garantir: l’assistència del president i del secretari,
el quòrum mínim fixat per cada òrgan, la unitat d’acte i el caràcter públic, quan
correspongui.

El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la
Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i
accessibilitat.

g) El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics de l'efectiva presència o
absència del membre de l’òrgan col·legiat, i el sentit del seu vot. La presència
necessàriament tindrà caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de tota la
sessió, en idèntics termes a l'assistència presencial al saló de sessions, el qual a tots els
efectes tindrà la consideració de lloc de celebració de la sessió.
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h) La Presidència vetllarà perquè el membre de l’òrgan col·legiat pugui emetre el seu vot i
donar explicació del mateix, si s'escau.
i)

La votació s'efectuarà enunciant-lo en veu alta. En aquest sentit, el President
preguntarà, en aquest ordre, (i) els vots negatius; (ii) els vots afirmatius. Seguidament,
comptabilitzarà les abstencions.

j)

La interrupció de la connexió no implicarà la suspensió de la celebració de la sessió, i en
tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió durant el temps que duri la interrupció.
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f)
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Respecte a la publicitat de les sessions, quan correspongui, s’emetran pel canal de
YouTube del Consell Comarcal del Ripollès, cosa que permetrà seguir-los en directe o
bé visualitzar-los qualsevol moment en diferit, mitjançant connexió a internet des de
qualsevol indret.
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Tercer.- Informar als participants de les sessions temàtiques dels òrgans col·legiats respecte a
la protecció de dades que:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Consell Comarcal del Ripollès
FINALITATS: Portar a terme les sessions dels òrgans col·legiats de manera telemàtica i difondre
públicament el contingut de les mateixes conforme llei, si correspon.
BASE JURÍDICA DE LEGITIMACIÓ: Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al
compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament; Llei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Règim Local; Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, DECRET LEGISLATIU 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya; Disposició addicional Tercera 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; Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada por el COVID-19.
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CESSIONS: Altres òrgans de l'Administració Local i difusió al públic en compliment de l’art. 70 i
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 156 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril. En utilitzar el servei LOCALRETMEET i l'emissió en directe o en diferit a
través de la plataforma YouTube, les seves dades poden ser objecte de transferència
internacional fora de l’Espai Econòmic Europeu a Google LLC, de conformitat amb les garanties
del Marc de l'Escut de la Privacitat UE-EUA, per a més informació
https://policies.google.com/privacy?hl=es .
DRETS: Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició.
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar
una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@ripolles.cat o, si escau, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat.
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CONSERVACIÓ: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la
finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es
disposa en la normativa d'arxius, documentació i a les Taules d'Avaluació i Accés Documental
disponibles a http://taad.cultura.gencat.cat/. En qualsevol cas, les dades podran ser
conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica i
històrica o finalitats estadístiques.
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Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en
interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
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Quart.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el contingut del
mateix, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 17 vots a favor dels Grups Polítics JUNTS, CP
(CANDIDATURA DE PROGRÉS), UPMcat (UNIÓ DE PARTITS MUNICIPALISTES), ERC-AM
(ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL) i AMUNT (ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA). No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.”

I perquè així consti, i a reserva del text definitiu, expedeixo el present certificat amb el
vistiplau
del president.
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