Ajuntament de La Fatarella

DECRET
Atesa la necessitat de donar compliment a les normes, resolucions i instruccions dictades
per l'Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió del
virus SARS-CoV-2 (coronavirus) i d’adoptar mesures extraordinàries i de caràcter
temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus;

Ateses les recomanacions i les directrius de l’Organització Mundial de la Salut, el Ministeri
de Sanitat, el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya;
Atesos els Decrets de l’Alcaldia número 2020-0071, de 13 de març de 2020 i número 20200072, de 16 de març de 2020, i complementant els mateixos davant l’actuació situació;
A l’empara del que disposen els articles 21.1.k) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 53.1.k) i m) del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2993, de 28 d’abril;
HE RESOLT:

Número: 2020-0073 Data: 17/03/2020

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (Publicat al BOE número
67, de 14 de març de 2020);

DECRET

1. Identificar els serveis bàsics i estratègics que són necessaris garantir a l’Ajuntament
de la Fatarella i que a continuació es detallen:















Enllumenat públic.
Cementiri Municipal.
Recollida de residus.
Neteja viària.
Abastament domiciliari d'aigua potable.
Clavegueres.
Accés als nuclis de població.
Pavimentació i conservació de les vies públiques.
Control d'aliments i begudes.
Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de
l’organització.
Resolucions dels òrgans de govern.
Sistemes i serveis informàtics.
Seu Electrònica.
Registre General.
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2. Suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments
administratius de l’Ajuntament de la Fatarella, d'acord amb l'establert a la
Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, que es reiniciaran tan bon punt
aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici
que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per
evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests
manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

5. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns, insistint que es tracta de
mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones.
6. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja
recollides en les següents fonts de informació:
Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Generalitat de Catalunya:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Agenda de Salut Pública:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV
7. Les circumstàncies excepcionals que motiven aquesta resolució són suficients per
justificar l’adopció de mesures provisionals o l’adopció de procediments d’urgència,
emergència o extraordinaris recollits a la legislació vigent.
8. Publicar el present Decret a la web corporativa i a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de la Fatarella.
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4. Apel·lar al sentit comú de la ciutadania davant d'aquesta situació excepcional i
demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals,
on s'anirà informant puntualment de totes les novetats.
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En el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària, aquesta
s’efectuarà sense presència de públic.
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3. Suspendre les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de la
Fatarella, que estaven previstes per les properes dues setmanes, mesura que es podrà
prorrogar de ser necessari.
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9. Aquestes mesures són d’aplicació fins el 30 de març de 2020, sense perjudici de la
seva possible pròrroga i/o modificació en coherència amb l’evolució de la pandèmia
provocada pel SARS-CoV-2.
10. Comunicar, mitjançant correu electrònic, el present Decret a tots els regidors de
l’Ajuntament de la Fatarella.
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Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.

