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DECRET

Declaració de dol amb motiu de la pandèmia generada per la Covid-19

Fets

El President de la Generalitat de Catalunya, ha redactat el DECRET 58/2020,
de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu
de la pandèmia generada per la Covid-19, la transcripció del qual és el següent:
 
"Des del mes de març d'enguany, els ciutadans de Catalunya han patit les
conseqüències d'una crisi sanitària sense precedents generada per la COVID-
19. Una pandèmia a escala mundial i amb uns efectes devastadors, que encara
avui no hem pogut superar.
 
Aquesta situació extrema que ha patit i està patint el poble de Catalunya ha
tingut múltiples conseqüències negatives en els nostres serveis públics i els
seus treballadors, en l'economia del nostre país i en la vida de tots i cadascun
dels ciutadans. La vessant més cruenta d'aquesta crisi sanitària ha estat la
pèrdua de milers dels nostres conciutadans i, en molts casos, amb la
conseqüència més dolorosa que les seves famílies i amics ni tan sols han
pogut acomiadar-los, ni acompanyar-los en els darrers moments de la seva
vida.
 
El Govern de la Generalitat, compartint la tristesa i el desconsol amb tots els
ciutadans de Catalunya que han patit aquests efectes de la pandèmia, vol
manifestar el seu dol i, alhora, acompanyar en aquests moments les famílies de
les víctimes"

Fonaments de dret

Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local pel que fa a les
atribucions de l'alcalde.
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En conseqüència, RESOLC:

Primer.- Manifestar el suport i l'adhesió de l'Ajuntament de Riudoms a la
declaració de dol, d'acord amb el decret del president de la Generalitat de
Catalunya, en què declara el dol oficial a Catalunya, amb motiu de la pandèmia
de la COVID-19   i com a mostra de dol per a totes les víctimes i les seves
famílies,  fins al dia 5 de juny de 2020.
 
Segon.- Fer constar que durant aquest període de dol les banderes onejaran a
mig pal en els edificis i dependències municipals.
 
Tercer.- Donar compte d'aquest decret en la propera sessió Plenària que se
celebri.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia hàbil següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’
alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de la
pràctica de la notificació de la resolució.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia hàbil següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma,
independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la
notificació de la resolució.

Sergi Pedret Llauradó,
Alcalde
Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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