
 

 

 

 

 

   

      SECRETARIA  
 

Expedient 274/2020 
 
DECRET D’ALCALDIA 
 
Títol: Adopció de noves mesures excepcionals amb motiu de l’Afectació del 
COVID-19 
 
FETS  

1.- Com a continuació, ampliació de les mesures adoptades pels decrets d’alcaldia 
núms. 80 i 82 de 2020 de 12 i 13 de març respectivament i per tal de donar 
compliment a les mesures extraordinàries adoptades en les darreres hores tant pel 
Govern de la Generalitat com del Govern central en relació a la situació 
d'emergència provocada pel coronavirus COVID19, l’Ajuntament de Falset ha 
decidit afavorir el teletreball a tot el personal i Tancar l’edifici central de 

l’ajuntament. 

Així doncs, amb l'objectiu de reduir la mobilitat, evitar concentracions de persones 
al seu lloc de treball i afavorir la conciliació familiar, l’Ajuntament de Falset 
suspèn amb caràcter general el treball presencial de tot el personal de 

l’Ajuntament i organismes autònoms a partir del dia 16 de març de 2020.  

L’Ajuntament també suspendrà tots els termes i terminis per a la tramitació 
dels procediments administratius de l’Ajuntament de Falset i els seus 
Organismes Autònoms, sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit 

es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis dels interessats. 

Aquestes mesures se sumen a les preses els darrers dies, i que ja van comportar 
el tancament dels edificis i instal·lacions publiques. 

.D'aquesta manera, l’Ajuntament de Falset vol contribuir a la preservació de la 
salut tant de les persones que treballen a l’Ajuntament com de la ciutadania en 
general. Aquestes mesures i els seus terminis poden veure's afectats en funció de 

l'evolució epidemiològica. 

     
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Article 21·1 m) De la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Regim local i l’ article 53·1 m) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

   

      SECRETARIA  
 
Per tot això RESOLC: 
 
Primer.- Ordenar el tancament, de tots els edificis i instal·lacions municipals, 

l’ajuntament inclòs, amb efectes des del proper dilluns dia 16 de març i, en principi, 
fina al 27 de març. 
 
Segon.- Suspendre amb caràcter general el treball presencial a tot el personal de 
l’ajuntament i ordenar el teletreball del personal que tingui els mitjans materials i 
tècnics per dur-lo a terme. 
 
Tercer.- Ordenar que, excepcionalment, els membres de la brigada, per torns 
establerts pel seu cap, s’encarreguin de la neteja viària i buidat de papereres i 
atenguin les urgències que puguin produir-se en el subministrament i control de 
llum i aigua. 

Quart.- Suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments 
administratius de l’Ajuntament de Falset i els seus Organismes Autònoms, sens 
perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures 

particulars per evitar perjudicis dels interessats.  

Cinquè.- notificar aquesta resolució al personal de l’Ajuntament 

 

Falset, a la data de la signatura electrònica. 
 
 

L’ALCALDE 

 


