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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020005972

Primer.- Amb data 13 de març de 2020 es va emetre resolució per l'Alcaldia de la
Corporació acordant, a l'empara del disposat a l'art.21.1 m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
Bases de Règim Local, l'ampliació dels terminis per resoldre i notificar de la totalitat dels
procediments administratius tramitats per aquest Ajuntament.
Aquesta ampliació afectava a tots els procediments que s'iniciessin a partir de la signatura
de la resolució, o bé que ja estiguin iniciats i no s'hagués complert el termini per resoldre i
notificar establert per la normativa objecte d'aplicació, independentment que es tracti de
procediment iniciats a sol·licitud de l'interessat o d'ofici per part de la Corporació municipal.
Segon.- L'esmentada resolució es va prendre amb la finalitat de prendre mesures per part
de la Corporació municipal davant de la situació d'excepcionalitat existent que podien
comportar una racionalització dels mitjans personals i materials de la pròpia Corporació
municipal, i per tant, la impossibilitat de poder iniciar i impulsar els diferents procediments
administratius en les termes que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú.
Tercer.- Amb data 14 de març de 2020 ha estat objecte de publicació al BOE núm.67 el
Reial Decret 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.
En l'esmentada resolució, i en concret en la DA Tercera es preveu :
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con
que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace
referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
L'esmentada resolució conté un mandat inalterable, i per tant, d'obligat compliment per a la
Corporació municipal.
FONAMENTS JURIDICS
Primer. Atès el disposat a la DA 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 crisis sanitària ocasionada
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Segon.- Atès les competències que l'art.21.1 m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local atorga a l'Alcaldia de la Corporació municipal per a l'adopció de mesures
excepcionals en supòsits com els esmentats en els antecedents de la present resolució.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE la resolució núm.2020005930 per la qual es varen
ampliar els terminis per resoldre i notificar de la totalitat dels procediments administratius
tramitats per aquest Ajuntament des de el dia de la emissió de la mateixa, donant
compliment al disposat a la DA 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 crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, i per tant, restaran suspesos els terminis i interromputs els terminis per a la
tramitació dels diferents procediments incoats per aquesta Corporació des de el dia 14 de
març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma.
Segon.- PUBLICAR, a l'empara del disposat a l'art45.1 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
Bases de Règim Local, la present resolució al Butlletí Oficial de l'Estat, Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament i a la web municipal per a general coneixement i efectes.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució als diferents Caps d'Àrea de la Corporació
municipal i als diferents regidors/ores de la Corporació municipal.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 16 de març de 2020
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
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