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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 49/2020/ALTSGE
Procedència: Serveis Generals

A Montcada i Reixac,

Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de 
Catalunya, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, l’impuls i/o 
participació en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats. 

Atès el que disposa el 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, en la seva disposició addicional 
tercera.

Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local (LBRL) introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front al COVID-19. 

Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de 
videoconferència per als ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les 
sessions dels òrgans col·legiats a distància, donant compliment al que estableix la 
disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.

Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de quatre 
mesos.

Atès que l’Ajuntament de Montcada i Reixac està interessat en utilitzar aquest servei 
per poder celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a distància i retransmetre 
en directe les seves sessions plenàries.

Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1, les 
recomanacions establertes en l’annex 2, i l'Annex 3, relatiu a Dades a donar d'alta a la 
Plataforma, Annexos que s'accepten i s'incorporen a aquest Decret;. 
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, 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. 

Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET, que 
consten en l’annex 1 d’aquest Decret
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Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització del 
servei establertes en l’annex 2 d’aquest Decret.

Quart.- Designar el/la responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió del 
seu espai de videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3.

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consorci Localret.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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