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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 2:Adopció de mesures de control del Covid19

Fets

Davant la situació generada per la problemàtica creada per l'epidèmica del
Covid-19 (SARS-Co V2), conegut popularment com a coronavirus, en data 14
de març de 2020, s'ha dictat el Real Decret 463/2020, pel que es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasiuonada pel COVID-19.
Es recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el
teletreball, en els casos en què sigui possible.
D’altra banda, s’ha de garantir tots els serveis a les persones amb situació de
vulnerabilitat, tant abans de començar l’episodi com les que es vegin afectades
per els efectes del virus, sigui directament o indirecta.

Fonaments de dret

1. Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
2. És competent per l’adopció d’aquesta resolució l’Alcalde, d’acord amb el
cartipàs municipal vigent a data d’avui.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- La suspensió de l’atenció al públic presencial, es prioritza l’atenció
telefònica i telemàtica https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/tramits
En cas de necessitat justificada caldrà sol·licitar cita prèvia.
Segon.- Adoptar com a mesures de flexibilització el teletreball per al personal
administratiu de les oficines municipals quan sigui possible.
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Tercer.- Posar a disposició de les persones amb situació de vulnerabilitat
serveis que facilitin que es quedin a casa i que es podran sol·licitar
telefònicament a l’Ajuntament de 9 a 13 hores
Quart. - Aquest Decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’
evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'alcalde-president,
Roger Aviñó i Martí
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