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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Per Decret de Presidència 2020/64 i 2020/73 de data 3 i 10 de març respectivament, es va
aprovar provisionalment la llista d’admesos i exclosos per participar en el procés de selecció
d’un tècnic d’administració general adscrit a l’àrea de serveis econòmics, en règim
funcionarial d’interinitat, i constitució d’una borsa de treball; es va nomenar els membres del
tribunal qualificador de les proves, i es va convocar els aspirants admesos per realitzar les
proves detallades a les bases reguladores del procés de selecció pel dia 2 d’abril de 2020. Així
mateix es va fixar un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la seva
publicació, per presentar les al·legacions i reclamacions que s’estimessin adients i esmenar
les deficiències.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l‘estat d’alarma per la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
L’article 6 del mencionat Reial Decret estableix que per la gestió ordinària dels serveis, cada
administració conservarà les competències que atorga la legislació vigent en la gestió
ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò
establert als articles 4 i 5.
La disposició addicional segona del mateix Reial Decret disposa la suspensió de tots els
terminis processals i la disposició addicional tercera la suspensió de tots els terminis
administratius.
Per Decret de presidència 2020/89 de data 15 de març de 2020, s’adopten entre d’altres
mesures, mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i el personal de la
corporació limitar la prestació dels serveis públics a aquests estrictament necessaris per al
correcte funcionament dels serveis essencials o estratègics, així com restringir la mobilitat de
l’esmentat personal amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la
malaltia Coronavirus-COVID19, i la suspensió de tots els tràmits administratius.
De conformitat amb les atribucions de l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
D’acord amb els articles 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim jurídic local i 53.m) 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, pels quals correspon a l’alcaldia –i,
per analogia, a la presidència de la corporació- adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les
mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
Per tot això, RESOLC:
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Primer.- Suspendre el termini administratiu per presentar les al·legacions i reclamacions que
s’estimin adients i esmenar les deficiències en relació al Decret de Presidència 2020/64 i
2020/73 de data 3 i 10 de març respectivament, d’acord amb la part expositiva d’aquest
Decret. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment en que perdi vigència el Reial
Decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.
Segon.- Suspendre la data de realització de les proves previstes pel dia 2 d’abril de 2020, fins
a nou avís.
Tercer.-Notificar aquest Decret als aspirants admesos provisionalment i als membres del
Tribunal qualificador. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Quart.- Publicar aquest Decret en el web i la tauler d’anuncis de la corporació.
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