Secretaria General

ANUNCI
L’alcaldessa, mitjançant decret número 3349/2020, de data 3 d’abril, ha dictat la resolució
següent:
Vista la proposta efectuada per la tinent d’alcaldessa de Seguretat Ciutadana i Civisme, Lidia
Montero Cos.
Vista la proposta de conveni entre els municipis de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma de
Gramenet per tal de, davant la situació actual de l’epidèmia del COVID-19, garantir la prestació
del servei de seguretat ciutadana en els tres municipis;
Vist que, en concret, a l’empara de l’article 5 de la Llei de Policies Locals de Catalunya,
mitjançant aquest conveni, i d’acord amb el procediment i en els termes que estableixin els
respectius caps de la Policia Local, s’autoritza als efectius de Policia Local a sortir
puntualment del seu terme municipal per exercir temporalment les seves funcions a qualsevol
dels altres municipis que comprenen l’àmbit territorial dels signants d’aquest conveni;
Atès que la competència per aprovar aquest conveni i l’autorització que comporta correspon a
l’Alcaldia, d’acord amb allò que disposa l’article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, d’acord amb el qual en cas de catàstrofe o d’infortunis
públics o greu risc dels mateixos, l’alcalde o alcaldessa adoptarà les mesures necessàries i
adequades donant compte immediat al Ple de l’Ajuntament.
Per tot això, HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta com annex a la present
resolució, que entrarà en vigor el mateix dia de la signatura.
SEGON.- Donar compte al proper Ple que es celebri.
TERCER.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’ajuntament, al taulell d’edictes i
notificar-lo a la Tinent d’Alcaldessa responsable de Seguretat, a l’Intendent Major de la Policia
Local, al Coordinador d’emergències de l’Ajuntament, i als alcaldes dels municipis de Badalona
i Sant Adrià.
Santa Coloma de Gramenet, 3 d’abril de 2020
El secretari general
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