DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS

2. La disposició addicional 3 i 4 de l’esmentat Reial Decret 463/2020 establia la suspensió de
termes i terminis administratius així com els terminis de prescripció de caducitat.

“Desè: Determinar la suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels
procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels
procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tan bon punt aquesta
disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a
procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar
perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin
expressament la seva conformitat a les mesures
Onzè: Establir la suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col·legiats de
l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de 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”.
4. Per clarificar l’aplicació pràctica de les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial
Decret 463/2020, es van dictar les instruccions de secretaria 1/2020 i 2/2020.
5. El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’aprova la que és fins ara la darrera
pròrroga de l’estat d’alarma, preveu en el seus articles 9 i 10, l’aixecament de la suspensió,
amb efectes 1 de juny, dels termes i terminis administratius suspesos i, amb efectes de 4 de
juny , dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.
6. S’ha elaborat la instrucció de secretaria 5/2020, en la que es donen criteris per a l’aplicació
de la represa i còmput dels terminis administratius, fins ara suspesos.
FONAMENTS
- Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local.
- 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.
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3. En compliment de les esmentades disposicions addicionals, es va dictar resolució de
l’alcaldia 416/2020 de 16 de març quins punts desè o onzè es transcriuen:
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1. En data 14 de març de 2020 es va publicar el 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 por el
COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. Decret que s’ha anat
prorrogant en el temps, fixant-se la data final de la darrera prorroga aprovada el dia 7 de juny
de 2020.
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Exp. Núm: 2248/2020
Assumpte. Aixecament de la suspensió de la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans
col·legiats de l’Ajuntament de Roda de Berà

- 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.
- Reial decret 537/2020, de 22 de maig.
- Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.
- Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementaries
en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19
- Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i
de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID – 19
En virtut de les facultats que tinc conferides,

PRIMER. Deixar sense efecte el punt desè del Decret de l’alcaldia 416/2020 de 16 de març i
AIXECAR la suspensió dels termes i terminis administratius a partir del dia 1 de juny de 2020 i
dels terminis de caducitat i prescripció de drets i accions, a partir del dia 4 de juny de 2020, en
els termes establerts en els articles 9 i 10, respectivament, del Reial Decret 537/2020, de 22 de
maig i d’acord amb el previst en la instrucció 5/2020de secretaria.

TERCER. COMUNICAR la present resolució a tots/totes els/les Regidors/res de la Corporació, i
caps de departament.
QUART. PUBLICAR la present resolució a la web municipal, seu electrònica i resta de mitjans de
difusió local.
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SEGON. Deixar sense efecte a partir dia 1 de juny de 2020 el punt onzè del Decret de l’alcaldia
416/2020 de 16 de març, i en conseqüència, AIXECAR la suspensió de la celebració de les
sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Roda de Berà a partir d’aquesta
data.
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RESOLC
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Ho decreta i signa l’alcalde, en dona fe, la Secretària accidental.

