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Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat 
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19. 

Vist el Pla d'Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt de risc 

Vist que el Govern de la Generalitat ha activat la fase d'emergència 1 del Pla 
PROCICAT. 

Atès que la Disposició addicional  tercera de l’esment RD diu que mentre 
aquest sigui vigent, suspèn els terminis   per a la tramitació de les entitats del 
sector públic. 

Atès que els municipis han de poder garantir la continuïtat en la prestació de 
serveis essencials pel funcionament d'aquests, tot amb la protecció de la salut 
de treballadors/es i ciutadans/es pel risc de propagació i contagi de la malaltia 
COVID-19, i continuant amb  el comunicat del passat data 13 de març. 

Atès l'article 21.m de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local el qual atribueix a l'Alcalde la competència per adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofe o d'infortunis 
públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades; i en 
consonància l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès l'article novè de la Llei Orgànica 4/1981 d'1 de juny de l' Estat d'alarma, 
excepció o setge i l'article 116 de la Constitució Espanyola. 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- La persona que treballa a l'Ajuntament d’Abella de la Conca, ho 
continuarà fent a porta tancada, i la secretària ho farà  per via telemàtica des de 
el seu domicili ja que viu a Tremp i per tal d’evitar desplaçaments, tot i sense 



 
 
 
 
 
 

perjudici de que si es urgent o necessari, de forma puntual, podrà  anar a 
l’Ajuntament i treballar però sempre i mentre duri aquesta situació d’alarma, 
serà a porta tancada. 
 
SEGON.- Determinar per tal de garantir la continuïtat en la prestació dels 
serveis essencial, que l’atenció ciutadana  es seguirà atenent via telefònica en 
el número de l’Ajuntament 973664198 i/o per correu electrònic en 
ajuntament@abellaconca.ddl.net d'acord amb la situació excepcional, en horari 
de mati de dimarts a divendres (de 9’30 a 13h) 
 
 
TERCER.- Dispensar de moment de la prestació de serveis, al treballador cedit 
pel Consell Comarcal, fins a nova ordre. 
 
QUART.- Acordar que per les raons abans assenyalades, es suspèn la 
convocatòria i celebració de la sessió extraordinària del Ple convocat pel dia 19  
de març. 
 
CINQUÈ.- Aquestes mesures tenen caràcter provisional i entraran en vigor el 
dia 19 de març de 2020  i fins que canviï la situació actual, podran ser 
modificades o actualitzades en funció de l’evolució de la pandèmia seguint 
sempre els criteris que estableixin els estaments superiors  (Estat i Generalitat).  
 
SISÈ.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web i al taullell d’anuncis de 
l’Ajuntament als efectes legals oportuns i de coneixement general.  
 
SETÈ.- Donar compte al Ple en la propera sessió 
 
Abella de la Conca, a 19 de març de 2020. 
 
L’Alcalde,                                                                           Davant meu. 

                                                                                          La secretària, 
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