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Secretaria General
Serveis Adjunts
Exp. SEC 20/2020 OF.

DECRET
Atenent a l’evolució dels esdeveniments en relació a les mesures davant la situació actual
d’epidèmiadeclarada pel SARS-CoV-2 i atès l’estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat i
el d’emergència declarat per les autoritats de la Generalitat de Catalunya, així com a
nivell municipal.
Atès que d'acord amb les disposicions del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, des del dissabte dia 14 han quedat suspesos i s'interrompen
els terminis per a la tramitació dels procediments administratius durant la vigència de
l’esmentat Reial decret o les seves pròrrogues.
Atès que igualment queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol
acció o dret durant el mateix termini.
Considerant que seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i de protecció civil
esdevé prioritari limitar els desplaçaments i les reunions de diverses persones a fi de
preservar la salut dels empleats i autoritats públiques i de la població en general.
Vist tot el que precedeix i a l’empara de la legislació aplicable, i de conformitat amb les
atribucions que em confereix l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

HE RESOLT:
PRIMER: Suspendre la sessió del Ple municipal que hauria de tenir lloc segons la
periodicitat establerta aquest divendres dia 20 de març.
SEGON: Suspendre les sessions de les comissions informatives convocades per aquest
mateix dilluns, dia 16 de març.
TERCER: Donar les instruccions per suspendre les sessions de qualsevol altre òrgan
col·legiat del sector públic municipal.
QUART: Aquesta suspensió es mantindrà mentre duri l’estat de declaració d’alarma
declarat pel Govern de l’Estat i el d’emergència declarat per les autoritats de la
Generalitat de Catalunya, així com a nivell municipal.
CINQUÈ: Comunicar l’adopció d’aquesta resolució a tots els membres de la corporació i a
totes les entitats que formen part del sector públic de l’Ajuntament de Reus i donar-ne la
publicitat necessària.

Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en
la diligència de registre.
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Aquest document és còpia autèntica del decret número 2020005035 de data 16 de març de
2020 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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