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Atès que arran de la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant 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, que complementa les mesures adoptades els darrers dies, en què
deixa palesa la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per aquest virus, que necessàriament
implica l’adopció de mesures per a protegir la salut i la seguretat de tota la ciutadania;
Vist que l’Ajuntament ha adoptat, mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 49, de dia 15 de març de
2020, les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els
empleats municipals; així, com també, a garantir la prestació dels serveis essencials per a la població,
com són la declaració dels serveis essencials que han de ser preservats i garantida la continuïtat en la
seva prestació, segons l’article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
Atès que les mesures es mantindran durant el període de vigència de l’estat d’alarma;
Per la qual cosa, amb vista a la situació actual de l’estat d’alarma, i una vegada que els membres de la
Junta de Portaveus han donat conformitat a la suspensió de la sessió plenària de dia 19 de març de
2020; i atès que es considera que dels assumptes previstos a tractar en la mateixa, no n’hi ha cap
d’especial transcendència que no es pugui posposar a una altra sessió, a excepció del punt relatiu a
l’aprovació del programa temporal de desenvolupament del planejament municipal (expedient
2020/002243), que s’aprovaria mitjançant resolució per a la seva posterior ratificació.
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Suspendre la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que estava prevista per al dia 19 de març de 2020
atesa la situació actual de l’estat d’alarma.

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí
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