
DECRET DE L’ALCALDIA 

Identificació de l’expedient Ajuntament Ple

Expedient número SESSIONS  PLE  AJUNTAMENT  2019/1/legislatura 
2019-2023

Tràmit: Convocatòria extraordinària

Fets

1. Convocatòria del Ple extraordinari per constituir la corporació i elegir l’alcalde/essa que es 
celebrarà el proper dia 15 de juny de 2019

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2. Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la pressa de possessió  
de càrrecs o funcions públiques.

3. Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i  
de règim local de Catalunya.

L’article  102  del  Decret  legislatiu  2/2003  estableix  que  les  sessions  dels  òrgans  de  la  
corporació s'han de tenir a la seu d'aquesta, llevat dels casos en què, per força major, el  
president o presidenta cregui convenient de fer-les en un altre lloc de l'àmbit territorial de la  
corporació. En el mateix sentit s’expressen l’article 49 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel  qual s’aprova el  Text  refós de les disposicions legals vigents en matèria de  
règim local,  així com l’article 85 del  Reial decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’article 7  
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

És el referit article 85 del ROF que regula la necessitat de què per habilitar un edifici o local 
diferent al de la seu de la Corporació per a realitzar una sessió plenària s’acrediti la força 
major  a través  de la  convocatoria  o  de  una  resolución  del  Alcalde  o  Presidente  dictada  
previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación.

Per tant, esdevé imperativa la concurrència d’un cas de força major, delimitant la justificació i 
aplicabilitat d’aquest concepte jurídic indeterminat al cas que ens ocupa, de conformitat amb 
la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional en Sentència de 12 de novembre de 1996.

L’article 1105 del Codi Civil, tot i que en seu de compliment d’obligacions, defineix els casos 
de força major com  aquellos sucesos que no hubieran podido preverse,  o que, previstos,  
fueran inevitables.



La força major concurrent en aquest cas ve motivada per la gran afluència de públic en una 
sessió  plenària  extraordinària  en  la  qual  es  constitueix  l’Ajuntament  i  s’escull  l’Alcalde  o 
Alcaldessa del municipi de Mont-roig del Camp.

En aquest  sentit,  l’informe del  Cap de Serveis  Generals de l’Ajuntament  de Mont-roig del 
Camp  de  12  de  juny  de  2019  –qui  va  assistir  com  a  Secretari  accidental  a  la  sessió  
constitutiva del Ple de 13 de juny de 2015- exposa el següent: 

Que en data 13 de juny de 2015 qui subscriu aquest aquest informe exercia la secretaria  
accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Que en aquella data va tenir lloc el ple de constitució de l’Ajuntament per al mandat 2015 –  
2019.

Que el ple va tenir lloc en el saló de plens, al segon pis de la casa de cultura Agustí Sardà,  
situada al C/ Mare de Déu de la Roca núm. 5 de Mont-roig del Camp.

Que a causa de l’aforament limitat de la sala, i  de la gran afluència de públic en aquella  
sessió, es va produir una situació per la qual no es va poder acomodar dins la sala tot el  
públic que va assistir a la sessió. Es van haver d’obrir els dos accessos i hi va haver persones  
dretes als passadissos d’entrada i al hall de la planta.

Per tant, sent inevitable una afluència extraordinària de públic que no es produeix en cap de 
les sessions del Ple municipal al llarg del mandat, correspon habilitar un espai més ampli que 
permeti acollir a un major nombre de ciutadans i ciutadanes en un acte d’aquesta rellevància i 
significació. D’entre els espais disponibles es considera que el que reuneix millor aquestes 
condicions d’espai i confort és el teatre del Centre Polivalent de Miami Platja.

A major abundància, els Serveis Tècnics Municipals estan estudiant la correcta adequació de 
les escales de la Casa de Cultura Agustí Sardà amb el Codi Tècnic de l’Edificació, d’aprovació 
posterior a la construcció d’aquestes escales, de manera que no resultaria convenient un ús 
extraordinari  d’aquest  element  arquitectònic  que difereixi  de l’afluència  habitual  en aquest 
equipament públic per als seus usos ordinaris.

Per tant,  estant  clarament provada la concurrència d’una causa de força major, procedeix 
l’habilitació  del  teatre  del  Centre  Polivalent  de  Miami  Platja  per  tal  de  desenvolupar  les 
operacions necessàries per a la correcta constitució de l’Ajuntament i de l’elecció de l’Alcalde 
o Alcaldessa.

Resolució

1. Habilitar  el  teatre  del  Centre  Polivalent  de Miami  Platja  per  tal  de  realitzar  la  sessió 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

2. Convocar el  Ple de l’Ajuntament  per  a  celebrar  sessió extraordinària  per  constituir  la 
Corporació i elegir l’alcalde/essa que tindrà lloc al  teatre del Centre Polivalent de 
Miami Platja, el proper dia 15 de juny de 2019, a les 12:00 hores.

3. Fixar el següent ordre del dia:

1. Constitució de la mesa d’edat.



2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
3. Promesa  o  jurament  dels  regidors  i  regidores  i  declaració  de  constitució  de  la 

Corporació.
4. Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa.
5. Jurament o promesa de l’Alcalde o Alcaldessa electe i presa de possessió del seu 

càrrec.
6. Donar compte per part de la Interventora, de les existències dels valors dipositats, de 

llurs  justificants  i  per  part  del  Secretari  de  l’inventari  municipal  de  béns  de  la 
Corporació i dels seus ens dependents.

7. Acte de cloenda de la sessió.

4. Notificar el present acord a tots els regidors i regidores de la Corporació, pregant-los que 
en cas de no poder assistir ho posin en coneixement d’aquesta alcaldia, mitjançant la 
Secretaria, al·legant els motius que ho justifiquin.

5. Publicar el present decret en el taulell d’edictes.

                                                                                                  

Fran Morancho López
Alcalde                      
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