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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Assumpte:
SUSPENSIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DEL PLE DEL
MES D’ABRIL EN MOTIU DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA CRISI SANITÀRIA
OCASIONADA PEL COVID19
Núm. expedient:

G1009-000008/2020

ANTECEDENTS
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 30 de juliol de 2019, va establir
que les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal es convocaran amb caràcter mensual,
i tindran lloc el segon dijous, no festiu, de cada mes.
D'acord amb el calendari de sessions establert per a l’any 2020, la propera setmana, dia 2
d'abril, estaven previstes les comissions informatives i conseqüentment el Ple a data 9
d’abril.
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El passat 14 de març, mitjançant el Reial Decret 463/2020, es declarava l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19, preveient-se l’allargament
dels quinze dies inicialment previstos fins a mitjans d’abril.
Davant la situació d’excepcionalitat i emergència que estem vivint provocada pel
Coronavirus, cal establir les mesures organitzatives i preventives necessàries per protegir la
salut i la seguretat de tots i totes.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa 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 crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Atesos el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 i el Decret Llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
En ús de les atribucions conferides per l’art. 21.1 a), h), i) i m) de la Llei Bàsica de Règim
Local, relatives a la direcció del govern i administració de les entitats locals, així com a
l’adopció, en cas de catàstrofe o infortuni o risc greu d’aquests, de les mesures necessàries i
adequades.
Vist el que disposa l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.
Per tot l’expressat anteriorment, RESOLC:
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1. Suspendre les sessions ordinàries previstes de les Comissions Informatives i del Ple de
la corporació a celebrar en el proper mes d’abril, arran de l’entrada en vigor del decret
declaratori de l’estat d’alarma per la situació de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID19, suara esmentat.
2. En el supòsit que fos indispensable la celebració d’alguna sessió plenària extraordinària,
aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les
mesures de protecció escaients, establint alhora que el període de mesures
excepcionals d’aquesta, la meva resolució, podrà prorrogar-se en funció de l’evolució de
la situació epidemiològica i de l’aprovació de mesures i recomanacions que les autoritats
competents puguin promulgar.
3. Donar trasllat de la present resolució als consellers i conselleres comarcals, publicant-la
també a la Seu Electrònica de la corporació i procedint a la seva difusió a través de les
diferents xarxes de comunicació que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès utilitza.
4. Donar compte de la resolució al Ple de l’entitat en la propera sessió que aquest celebri.
Vilafranca del Penedès, a la data de la signatura electrònica.
Xavier Rodado Honorato,
Secretari
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Xavier Lluch i Llopart,
President
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