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NOTA INFORMATIVA 
 
Es fa públic per a general coneixement, que per Decret d’Alcaldia número 
2021LLDC000040, de 18 de gener de 2021, s’ha resolt deixar sense efectes el decret 
de convocatòria del Ple extraordinari-Urgent, que s’havia de celebrar el 18/01/2021, i 
que passem a transcriure literalment: 
 

“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El passat 21 de desembre de 2020, a través del Decret 147/2020, de dissolució automàtica del 
Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions, es van convocar aquestes per a la seva 
realització el proper 14 de febrer de 2020. 
 
En compliment de les previsions legals de la Llei Orgànica 5/1985 , de 19 de juny, del règim 
electoral general, es va dictar el Decret d’Alcaldia número 2021LLDC000022, el proppassat 13 
de gener de 2021, per convocar el ple extraordinari de sorteig dels membres de les meses 
electorals. El plenari està convocat per al dilluns, dia 18 de gener de 2021. 
 
El 16 de gener de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 
1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la 
pandèmia causada per la COVID-19. Concretament, es deixa sense efecte el Decret 147/2020, 
de 21 de desembre, i s’indica que les eleccions, previsiblement, es convocaran de tal manera 
que es celebrin el proper 30 de maig de 2021. 
 
En el Decret 1/2021, de 15 de gener, s’addueix que, ateses les circumstàncies 
epidemiològiques i de salut pública actuals, les mesures acordades per al desenvolupament 
dels comicis no siguin suficients per a la plena garantia de la protecció de la salut de la 
ciutadania. Consegüentment, l’exercici del dret a vot es veuria afectat, de tal manera que no 
podria desenvolupar-se en condicions de llibertat i igualtat. 
 
En aquest nou context, perd el seu sentit i finalitat la celebració de la sessió plenària municipal 
convocada per al dilluns 18 de gener de 2021. Per tant, és procedent també deixar sense 
efecte el Decret d’Alcaldia número 2021LLDC000022, de 13 de gener de 2021, de tal manera 
que no es celebrarà el plenari extraordinari d’aquest dilluns. 
 
Per tot l’anterior,   

 
RESOLC: 

 
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 2021LLDC000022, de 13 de gener de 
2021, de convocatòria del plenari per a la realització de la sessió plenària del dia 18 de gener 
de 2021, de sorteig dels membres de les meses electorals. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la Corporació i publicar 
aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.” 
 
Sant Vicenç de Castellet, a data de signatura electrónica. 


