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RESOLUCIÓ DE BATLIA
D’acord amb l’art. 21. 1. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, correspon a Batlia
convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la llei i en la legislació electoral general, de la
Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgans municipals quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària,
i decidir els empats amb vot de qualitat.
La propagació del coronavirus COVID-19 ha comportat la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central,
que s’ha plasmat en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma. La situació
d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus incideix directament en la prestació de serveis i l’activitat
municipal. L’Ajuntament ha anat prenent les mesures necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva
ciutadania, les quals requeriran l’adaptació en la prestació dels serveis municipals, en l’activitat pública i
administrativa, de conformitat amb la legalitat, amb respecte als principis de proporcionalitat, necessitat, seguretat
jurídica, eficiència i eficàcia.
Tenint en compte allò establert en la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, es suspenen i
s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediment de les entitats del sector públic fins el moment en que
perdi vigència el RD de referència o, si és el cas, les seves pròrrogues.
Per aquest motiu i conforme les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- Suspendre la celebració de totes les sessions ordinàries dels diferents òrgans col·legiats així com la seva
convocatòria fins el moment en que perdi vigència el RD 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 o, si és el cas, les seves pròrrogues.
Segon.- Notificar la present resolució a tots els grups municipals i donar publicitat en el Web municipal als efectes
informatius.
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