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Ajuntament de Viladecans

Núm. Decret:
Data:
2020/1927
16/03/2020
DEPARTAMENT: Direcció Àrea Alcaldia

Núm. EXP: 1/2020/C0171

OBJECTE: |
SUSPENSIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I
AVOCACIÓ DE LES ATRIBUCIONS DELEGADES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.NOTIFICACIÓ
L’Alcalde de l’Ajuntament de Viladecans, en data 16 de març de 2020, ha dictat el següent
DECRET:
Vistes les mesures establertes pel 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 sanitària causada per COVID19.
Tenint en compte que les diferents mesures decretades per aquesta Alcaldia-Presidència
des del passat 12 de març de 2020 davant la precipitació d'esdeveniments per la situació
epidemiològica causada per l'extensió del coronavirus COVID-19, cal revisar-les
constantment i especialment les relacionades amb la reducció del contacte social per
prevenir la propagació de la malaltia i preservar la salut de la població general.
En coherència amb tot l’anterior i amb l'aprovació dels plans de contingència i mesures
adoptades contra el coronavirus i considerant la necessitat d'afegir a les mesures ja preses
altres que contribueixin a assegurar la indicació de les autoritats sanitàries de permanència
per part dels ciutadans a les seves llars per tal de continuar amb la prevenció i contenció del
risc de contagi del coronavirus.
Atès el que disposa la Constitució Espanyola com a norma fonamental de convivència, en
especial pel que fa a la present situació de crisis sanitària, en els seus articles 15 (dret a la
vida i a la integritat física) i 43 (dret a la protecció de la salut).
Vistes les atribucions que atorga a l’alcalde la legislació vigent de règim local, en especial
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; i l’article
53 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atesa també la institució de l’avocació, prevista per l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, com a possibilitat que l’Alcaldia recuperi les
atribucions que van ser delegades en el seu dia a la Junta de Govern Local, mentre aquesta
no celebri o no pugui celebrar sessions amb normalitat.
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DECRETO:
PRIMER.- SUSPENDRE de forma excepcional i cautelarment la celebració de les sessions
del òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament (Ple, Junta de Govern Local i Comissions
Informatives) mentre estigui vigent l’estat d’alarma decretat pel RD463/2020, de 14 de març,
i les seves possibles pròrrogues.
SEGON.- AVOCAR en aquesta Alcaldia totes les competències delegades a la Junta de
Govern Local mentre estigui vigent l’estat d’alarma decretat pel RD463/2020, de 14 de març,
i les seves possibles pròrrogues.
TERCER.- COMUNICAR el present decret a tots els membres de la Corporació.
QUART.- DONAR PUBLICITAT d’aquest decret en el web municipal així com en el portal de
la transparència, per al seu coneixement general.
Així ho mana i signa el/la sotasignat/sotasignada i el secretari general ho certifica.

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que
corresponguin.
A Viladecans, a data de la signatura electrònica.

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
16/03/2020 16:19:17
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