Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2
(Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les
normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir
l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb
la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les
recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Atès que s’havia previst la convocatòria de la Comissió Informativa Municipal ordinària
pel dia 30 de març de 2020 i del Ple ordinari pel dia 2 d’abril de 2020.
Considerant el que disposa l’article 127 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, en relació a la Comissió Especial de Comptes.
Atès que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada pel
COVID-19 (prorrogat ahir fins l’11 d’abril de 2020), determina la suspensió dels
terminis administratius, fet que suposa, de facto, la paralització dels procediments
administratius, fins que no s’aixequi la declaració d’estat d’alarma.
Considerant que no existeixen assumptes urgents i inajornables subjectes a
l’aprovació del ple, poden continuar-se la tramitació de la gestió ordinària corporativa
amb ús de les competències que la normativa vigent atribueix a l’alcalde.
Considerant el que disposa l’article 88 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, en relació a la publicitat de les sessions del Ple.
Considerant el que disposen els articles 21.1.m) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local i 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en relació a les competències de l’alcaldia.
En conseqüència l’alcalde resol:
Primer.- La suspensió de les Sessions Ordinàries de la Comissió Informativa Municipal
i del Ple de l’Ajuntament.
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Vistos els acords del Ple municipal de data 27 de juny de 2019, pels quals es fixa la
periodicitat de les reunions ordinàries de la Comissió Informativa Municipal i del Ple.
Als acords es determina la seva periodicitat sense perjudici que per resolució de
l’alcaldia es determini un altre dia i hora, per una millor gestió administrativa.

Número: 2020-0327 Data: 27/03/2020

Vistes les mesures adoptades per resolucions de l’alcaldia de dates 12, 18, 19 i 26 de
març de 2020, així com les acordades i executades pel Comitè Municipal
d’Emergència.
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En el cas que sigui indispensable dur a terme alguna sessió plenària extraordinària,
aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les
mesures de protecció escaients, o, en el seu cas, s’habilitaran els mitjans necessaris
perquè la sessió es pugui realitzar de forma no presencial. En cas de celebrar-se
sessió extraordinària, caldrà habilitar els mitjans oportuns per tal de garantir la
publicitat de la sessió.
Segon.- La suspensió de les sessions de la Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- La suspensió aprovada en els apartats precedents, romandrà vigent en tant
duri la declaració de l’estat d’alarma decretat per l’Estat.
Quart.- Notificar la present resolució a tots els membres de la Corporació per mitjans
electrònics i comunicar-la a tots els treballadors mitjançant el seu mail corporatiu.

DECRET

La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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L’alcalde.

Número: 2020-0327 Data: 27/03/2020

Cinquè.- Publicar la present resolució al tauler electrònic de la seu electrònica
municipal.

