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Ajuntament de Montoliu de Lleida

Exp 115/20
Ampliació de mesures en l’estat d’Alarma pel Coronavirus
Antecedents de fet
En data 13 de març de 2020, per decret d’alcaldia 36/2020, l’alcalde va dictar la
resolució de mesures urgents contra el coronavirus.

La Disposició Addicional 3era del mateix RD, estableix que;
Es suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments
de les entitats del sector públic . El còmput dels terminis es reprendrà en el
moment en què perdi vigència el Reial Decret o si s'escau, les pròrrogues del
mateix.
LA suspensió dels termes i la interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector
públic definit en la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
No obstant l’anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució
motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per
evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el
procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat quan l’interessat
manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.
La present disposició no afecta als procediment i resolucions a què fa
referència l’apartat primer, quan aquest vinguin referits a situacions estretament
vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma
La Disposició Addicional 4rt del RD.Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret, quedaran
suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i , si escau, de les
pròrrogues que s’adoptessin
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L’art. 6 estableix que la gestió ordinària dels serveis.- Cada administració
conservarà les competències que li siguin atorgades per la legislació vigent en
la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que consideri
necessàries en el marc dels ordres directes de l'autoritat competent (alcalde),
als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici dels que estableix els art. 4 i 5

DECRET

Jose Guillamet Rosell (2 de 2)
alcalde president
Data Signatura: 23/03/2020
HASH: 4866ae051fde9c06879bf3c5e71a1b7b

Primer.- El dia 14 de març, per part del Govern de l’Estat es va dictar el Reial Decret
463/2020 , pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COD-19, i es procedeix a aprovar noves mesures en el marc
de l’estat d’alarma decretat fins al proper dia 28 de març de 2020,
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Antecedents de dret
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Segon.- L’art. 4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
atorga a l'ajuntament la potestat d'autoorganització que li permeten adoptar les
mesures següents, La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a
l’alcalde d’acord amb l’establert en l’art. 21,1,m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, així mateix l’art 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya
Tercer .- El passat dia 17 de març, es va aprovar el Decret Llei 8/2020, de mesures
urgents extraordinaris per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID -19.

S’ajornen totes les reunions que, el consistori tingui previst, i es suspenen la celebració
de reunions d'òrgans col·legiats municipals com la Comissió de Comptes i Ple, tal i
com disposa la normativa al respecte.
1.BFuncionament de les oficines municipals.Les oficines municipals restaran tancades, per qualsevol gestió es pot trucar per
telefòn o bé fer la consulta per correu electrònic. En tot moment es garantitza la gestió
a través de teletreball.
Registre d’entrades i sortides.- Es tracta d’un servei mínim de caràcter
obligatori. A fi de poder prestar el servei de forma segura, aquest es presentarà per
correu electrònic ajuntament@montoliulleida.cat o bé a traves de l’ETRAM en
qualsevol cas i per qualsevol problema es podrà trucar a l’ajuntament 973720280.
Servei de Padró.- No es pot dur a terme cap tràmit presencial en aquest àmbit,
només es duran a terme certificat relacionats amb el padró a través de via telemàtica i
es lliuraran també per via telemàtica o a traves de l’enotum.
Servei de secretaria intervenció.- Es realitzarà per teletreball, llevat de casos
puntuals que caldrà acudir a l’ajuntament per tal de recollir el material factures, i
altres ....
Servei de Jutjat de Pau.- D’acord amb el que estableix lLa Instrucció 1/2020,
de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i
organitzatives adreçades al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya
davant l’impacte del SARS-CoV-2 i de mesures específiques a l’àmbit de les
conciliacions administratives laborals, estableix en el seu punt 6 els serveis essencials
relatius a la prestació del servei públic d’Administració de Justícia i determina les
dotacions de personal que els hauran de prestar. Es garantitza el serveis i la realització
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Primer.- Modificar el decret 36/20 de 13 de març de 2020, només en els següents
aspectes que es detallen a continuació,
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Per tot l’exposat RESOLC;
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de les actuacions següents a través de les oficines del jutjat de Pau de Montoliu, en el
moment que, per part dels ciutadans necessitin aquesta prestació caldrà que es posin
en contacte amb el tefl. 973720280 i el treballador del Jutjat els assistirà per teletreball
o presencialment si convé, prenent les mesures addients. Es consideraran serveis
minims obligatoris:
0) Expedició de llicències d’enterrament
a) Matrimonis en risc de mort (article 52 del codi civil)
b) Inscripcions de naixement en termini peremptori

Personal de Neteja i Agutzil.- El personal de neteja aprofitarà per a fer una
neteja a fons, amb productes de desinfecció a les dependències municipals i assistirà
diàriament al consultori mèdic.

Segon.Tot el personal que treballa al servei de l’administració local i de les
empreses municipals, haurà de comunicar, de forma urgent, si escau, la declaració
d’incapacitat temporal que es vagi produint i informar d’aquesta incapacitat derivada
d’haver adquirit el COVID-19 per tal de poder tramitar degudament les baixa.
Tercer.- En els casos que es dugui a terme teletreball, es requereix estar disponible el
mòbil en horari laboral per tal de coordinar totes les tasques, en els casos que no es
pugui fer ni treball presencial, ni teletreball es podrà sol·licitar la recuperació d’hores al
llarg de l’anualitat 2020.
Quart.- Des de l’ajuntament s’ha paralitzat el tràmit del cobrament de les quotes, en
relació a les activitat extraescolars organitzades en els equipaments municipals, les
quals s’han suspès des del passat dia 13 de març, com a mesura de prevenció pel
control del coronavirus. En aquest sentit es RETORNARÀ la part proporcional ja
ingressada del rebut corresponent als dies que no s’hagi realitzat el servei.
Cinquè.- Des de l’ajuntament es garantirà el pagament a proveïdors, de totes les
factures emeses, i es prioritzaran les despeses i compres exclusivament dedicades a
garantir els serveis bàsics i essencials de la població.
També es treballarà en flexibilitzar el calendari fiscal, tot això d’acord amb el que
estableixi l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de
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Les empreses municipals la distribuïdora Elèctrica de Montoliu de Lleida, i
la Comercialitzadora Elèctrica de Montoliu de Lleida, tenen habilitat el mateix
correu electrònic i el mateix numero de telefon per atendre a qualsevol persona que
pugui tenir qualsevol necessitat. La gestió de les empreses es durà a terme a través
de teletreball.
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L’agutzil, es troba a disposició de l’alcaldia.
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L'empresa de neteja que s’encarrega de la neteja de les escoles, aprofitarà per fer una
neteja a fons amb productes de desinfecció com llexiu i altres.
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Lleida.
Sisè.- Aquestes mesures juntament amb les mesures preses en el decret 36/20 de 13
de març, estan en vigor pel mateix termini que l’estat d’alarma , que actualment son
15 dies naturals des de dissabte 14 de març, per tant fins el proper dia 29 de març,
sense perjudici de la seva possible pròrroga.
Setè.- Difondre aquesta resolució a tot el personal, regidors i ciutadania pels mitjans
que garanteixin de forma més ràpida el seu coneixement.
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