DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1703/2020
A la ciutat de Rubí, el dia 10/06/2020

Antecedents o Fets
1. Vist el Decret d’Alcaldia 1192/2020, de data 2 d’abril, on es declara al punt primer de la part
resolutiva:
“DECLARAR la finalització del dol oficial des de les 10.00 hores del dia 2 d’abril de 2020 fins a la
finalització de la declaració de l’’estat d’alarma, període durant el qual les banderes onejaran a
mitja asta a tots els edificis municipals.”
2. Atesa la posterior publicació del Reial Decret 538/2020, de 26 de maig, que declara dol oficial
per les víctimes com a conseqüència de la pandèmia COVID-19, que inclou un article únic on
s’exposa que:
"Es declara dol oficial des de les 00:00 hores del 27 de maig de 2020 fins les 00:00 hores del 6 de
juny de 2020. Durant aquet període la bandera estatal onejarà a mitja asta a l'exterior, i amb un
crespó negre a la punta del pal a l'interior, en tots els edificis públics i bucs de l'Armada"
3. Vist que el Reial Decret 538/2020 modifica les previsions per a la commemoració de les
condolences, es considera adient sincronitzar i coordinar la finalització de la declaració de dol
amb correspondència amb la condolença de caràcter estatal, i per tant es proposa avançar la
finalització del dol oficial a Rubí amb conclusió a les 00:00 hores del 6 de juny de 2020.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglament orgànic municipal (article 31 ROM, BOPB de 14/03/1987)
Llei 39/1981, de 28 d’octubre, que regula l’ús de la bandera d’Espanya
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim Local (article 21 LBRL)
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 (article 53 TRLMRLCat)
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat de alarma per la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, que prorroga l’estat d’alarma
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, que prorroga l’estat d’alarma
Decret d’Alcaldia 993/2020, de 15 de març, d’establiment de mesures preventives, de protecció
i organitzatives amb motiu del virus SARS Cov-2
Reial Decret 538/2020, de 26 de maig, que declara dol oficial per les víctimes com a
conseqüència de la pandèmia COVID-19
La Moncloa, declaració de dol al consell de ministres 26/05/2020 (Agenda del president per al
minut de silenci a les 12h)
Codi de Cerimonial i Protocol (BOE)
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Vista la proposta del coordinador de l’Àmbit d’Alcaldia, de data 10/06/2020 i de l’informe tècnic, de
data 09/06/2020, que consten a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:

1. DECLARAR l’avançament de la finalització del dol oficial a Rubí per concloure la condolença a
les 00:00 hores del 6 de juny de 2020, moment a partir del qual les banderes onejaran al
capdamunt de l’asta a tots als edificis municipals, d’acord amb allò establert al Reial Decret
538/2020, de 26 de maig, que declara dol oficial per les víctimes com a conseqüència de la
pandèmia COVID-19.
2. COMUNICAR l’acord de l’òrgan de govern corresponent al Gabinet d’alcaldia i protocol i al
servei d’atenció ciutadana per a la gestió corresponent de col•locació de les banderes.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL VOLTAS

10/06/2020 13:27:43

10/06/2020 14:14:05
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