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DECRET

Instrucció de Serveis de mesures de prevenció i protecció en l’àmbit laboral de 
l’organització municipal per minimitzar els riscos de propagació i contagi del 
Coronavirus(COVID-19).

Vist el Decret núm. 1696/2020, de 12 de març de 2020, d’aquesta Alcaldia, en virtut del 
qual es van aprovar una sèrie de mesures internes de prevenció i protecció en l’àmbit de 
l’organització municipal per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus 
(COVID-19).

Vist que pel Reial Decret 463/2020, de 14/03/2020 es va acordar declarar l’estat 
d’alarma, per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per un 
període de quinze dies naturals, que va ser prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 
27/03/2020.

Vist que per Decret de l’Alcaldia núm. 1780/2020, de 27/03/2020, es va acordar la 
pròrroga per 15 dies més del Decret núm. 1696/2020, de 12/03/2020.

Vist que pel Reial Decret 487/2020, de 10/04/2020, es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel Reial Decret 463/2020, de 14/03/2020, fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 
2020.

Atès que resulta absolutament necessari mantenir el conjunt de mesures establertes en 
el Decret municipal núm. 1696/2020, del passat 12 de març, i en el Decret 1780/2020, 
de 27/03/2020.

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 prevenció en l’àmbit laboral de l'organització municipal 
que figuren al Decret núm. 1780/2020, de 27/03/2020, d’aquesta Alcaldia, fins a les
00:00 del dia 26 d’abril de l’actual, i revisable en funció de l'evolució de la situació. 

Segon.- Fer extensiu el que s’estableix en aquesta resolució a les empreses municipals, 
que realitzaran les adequacions que resultin pertinents a les seves singularitats 
organitzatives.

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució al conjunt de l’Organització municipal.

Quart.- L’aplicació d’aquesta resolució en tots els seus termes requereix la implicació de 
tot el personal municipal al qual es demana i agraeix la seva col·laboració.
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