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Identificació de l’expedient
Expedient 1488/2020, relatiu a al tancament d'equipaments municipals com a mesura de prevenció en
relació amb el Coronavirus SARS-CoV-2.
Antecedents
1. En atenció a la declaració de la fase d’emergència 1 del coronavirus anunciada per la Generalitat de
Catalunya i seguint indicacions de les autoritats pertinents.
2. És voluntat de l’alcaldia ordenar el tancament al públic de tots els equipaments municipals.
3. L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania atendrà la tramitació via telemàtica. Els serveis essencials també es
tramitaran amb cita prèvia (contactant amb el telèfon 93 865 56 56 o amb el correu electrònic
caldesm@caldesdemontbui.cat).
4. El tancament s’ordena del 13 al 26 de març, ambdós inclosos. Aquest tancament es podria prorrogar en
funció de l’evolució de l’estat d’emergència activat per PROCICAT.
5. En data 12-03-2020, la senyora Emma Pineda Reolid, Cap d’àrea d’Alcaldia i Comunicació, ha emès un
informe tècnic.
6. En data 12-03-2020, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
7. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonaments de dret
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
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Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Ordenar el tancament al públic de tots els equipaments municipals.
Segon. L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania atendrà la tramitació via telemàtica. Els serveis essencials també
es tramitaran amb cita prèvia (contactant amb el telèfon 93 865 56 56 o amb el correu electrònic
caldesm@caldesdemontbui.cat).
Tercer. El tancament s’ordena del 13 al 26 de març de 2020, ambdós inclosos. Aquest tancament es podria
prorrogar en funció de l’evolució de l’estat d’emergència activat per PROCICAT.
Quart. Comunicar aquest Decret a tot el personal de l’Ajuntament.
Cinquè. Fer públic el contingut íntegre d’aquest Decret al tauler d’anuncis municipal, als mitjans de
comunicació locals, a les xarxes socials municipals i a les entrades dels equipaments municipals.
Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
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