En data 22 de febrer de 2021 l’alcaldessa ha dictat el Decret 2021/120, el qual literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 2 de juliol de 2015 i en sessió ordinària
celebrada el 17 de setembre de 2015, va acordar establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament
es celebraran el tercer dijous de cada mes, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, si bé facultant-se al senyor
Alcalde per a posposar o avançar, un màxim de quinze dies, la celebració de les sessions ordinàries del Ple i
de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional, sempre i
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
De conformitat amb l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 98
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 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, així com els articles 15 i seg. del Reglament orgànic municipal.
Donada la greu situació sanitària existent i per tal de garantir la seguretat dels regidors i del personal
municipal, es preveu la celebració a distància mitjançant videoconferència de la sessió de Ple de 25 de febrer,
tal i com es preveu a l’ apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, amb la redacció donada per la Disposició
Final segona del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementaris en l’àmbit social i econòmic per tal de fer front al COVID-19.
Resolc:
Primer.- Convocar sessió ordinària a distància mitjançant videoconferència del Ple de l’Ajuntament a dur
a terme el dia 25 de febrer de 2021 a les 18:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la
mateixa hora en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de
sessions de l’Ajuntament, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si escau, dels punts inclosos en el següent
ordre del dia:
1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions celebrades els dies 20 i 28 de gener de 2021.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1 al núm. 119.3.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.4.- Donar compte de l'execució del pressupost del Quart Trimestre de 2020. (PRP 2021/91).5.- Donar compte al ple - ultim quatrimestre 2020. (PRP 2021/98).6.- Donar compte dels informes de compliment de les obligacions de pagament càlcul de morositat i
càlcul de PMP global del 4rt trimestre 2020. (PRP 2021/57).7.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020/1921 de 29 de desembre. (PRP 2021/58).8.- Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència no
competitiva, al teixit empresarial local per a la compensació de pèrdues econòmiques com a
conseqüència del COVID-19. (PRP 2021/52).9.- Aprovació ordenança reguladora prestació Servei d'Atenció Domiciliària en situacions de
dependencia reconegudes per resolució de la Generalitat de Catalunya o en casos de risc social
d'acord amb els criteris dels Serveis Socials bàsics municipals.(PRP 2021/70).-
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10.-Aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024. (PRP 2021/83).11.-Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana Arenys de Mar per prendre mesures
per evitar l'adicció al joc. (PRP 2021/78).12.-Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana Arenys de Mar de suport a
l'amnistia.(PRP 2021/79).13.-Moció que presenta el grup municipal CUP d’ Arenys de Mar de compromís amb la via unilateral
com a únic camí per assolir la independència de Catalunya.(PRP 2021/85).14.-Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana d'Arenys de Mar en nom de la
plataforma Preservem el Litoral del Maresme per la suspensió del "Informe técnico de estrategia de
actuación en el Maresme del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, Clave
Cedex: 22-414-5-002, Madrid 2014".(PRP 2021/86).15.-Urgències.16.-Precs i preguntes.Segon.- Notificar la present Resolució als regidors, advertint-los que, de conformitat amb l’article 12.1 del
citat Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol
causa justificada que impliqui la impossibilitat d’assistir a l’esmentada sessió.
Tercer.- Que pel Secretari es posi a disposició dels regidors la documentació dels assumptes inclosos a
l’Ordre del dia, acompanyant a la convocatòria còpies de les actes de les sessions anteriors que se sotmetran
a la seva aprovació, si escau.“
Us ho comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
El secretari
Albert Mustarós Gel

