
AJUNTAMENT D’OLIVA
          (VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA PER LA QUAL S’ACORDA LA SUSPENSIÓ DE LA CELEBRACIÓ
DE  SESSIONS  DE  TOTS  ELS  ÒRGANS  COL·LEGIATS  DURANT  EL  PERÍODE  D'ESTAT
D'ALARMA ESTABLIT PEL REIAL DECRET 463/2020.

 
Vist 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 ()BOE 14.03.2020)

Considerant l'obligatorietat de donar compliment a les mesures en ell establides, que redunden en
la necessitat de conducta a l'aïllament de personal per a evitar la seua propagació.

Vistes així  mateix les recomanacions i  instruccions emeses per les autoritats sanitàries en les
quals es recomana la no realització  de reunions de treball.

Considerant que el   Reial  decret 463/2020,  de 14 de març,  estableix en  la seua Disposició
addicional tercera. Suspensió de terminis administratius.
1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les
entitats  del  sector  públic.  El  còmput  dels  terminis  es  reprendrà  en  el  moment  en  què  perda
vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest. 
2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3.  No  obstant  l'anterior,  l'òrgan  competent  podrà  acordar,  mitjançant  resolució  motivada,  les
mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets
i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifeste la seua conformitat, o
quan l'interessat manifeste la seua conformitat amb què no se suspenga el termini.
4. La present disposició no afectarà els procediments i resolucions als quals fa referència l'apartat
primer, quan aquests vengen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de
l'estat d'alarma.

Considerant igualment que la Disposició addicional quarta determina: Suspensió de terminis de
prescripció  i  caducitat.  Els  terminis  de  prescripció  i  caducitat  de  qualssevol  accions  i  drets
quedaran  suspesos  durant  el  termini  de  vigència  de l'estat  d'alarma i,  en  el  seu cas,  de les
pròrrogues que s'adoptaren.

Per tot el que precedeix, consultada la Junta de Govern Local, i  en exercici de les atribucions de
l'alcaldia-presidència establides a l'article  21.  1 a)  m) de la Llei  Reguladora de les Bases del
Regim Local;

HE RESOLT:

PRIMER.- Suspendre la  realització  de sessions de  qualsevol  òrgan  col·legiat  de l'Ajuntament
d'Oliva (Comissiones Informatives, Juntes, Plens i qualsevol altre òrgan col·legiat dependent de
l'Ajuntament d'Oliva) durant el període de quinze dies establit en RDL 6/2020 i si fora el cas de la
seua eventual prorroga.



SEGON.- Comunicar aquesta resolució a tots  els interessats per a la seua constància i efecte
donat compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que tinga lloc.

A Oliva en la data de signatura electrònica  que apareix al marge.

L'alcalde-president El Secretari

DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ CESAR A. NARBON CLAVERO


