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DECRET

Vist el Decret núm. 1695/2020, de 12 de març de 2020, d’aquesta Alcaldia, en el qual 
s’acordà el tancament dels equipaments municipals i la suspensió de totes les activitats 
municipals programades i autoritzades (de lleure, culturals, esportives i similars), així 
com la suspensió de totes les activitats formatives en els esmentats equipaments, per un 
període de quinze dies naturals.

Vist que pel Reial Decret 463/2020, de 14/03/2020 es va acordar declarar l’estat 
d’alarma a tot el país, per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, per un període de quinze dies naturals.

Atès que el Congrés dels Diputats en la sessió celebrada el dia 25 de març, ha decidit 
prorrogar per quinze dies més l’estat d’alarma, pendent de formalització per Reial Decret 
del Consell de Ministres.

Atès que resulta absolutament necessari mantenir el conjunt de mesures establertes en 
el Decret municipal núm. 1695/2020, del passat 12 de març.

Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l'article 53.1, 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,

RESOLC:

Primer.- Prorrogar les mesures de tancament de tots els equipaments municipals, així 
com la suspensió de les activitats que en ells es realitzen, fins al 12 d’abril de 2020.

Segon.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament i donar-li una 
àmplia difusió per al coneixement general de la ciutadania.

El Prat de Llobregat
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Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 
128/2018
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