DECRET D’ALCALDIA 016/2020
ANTECEDENTS
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid –
19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per
l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de
mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i
transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, i vistos els RDL 9/2020, de 27 de
març i el RDL 10/2020 , de 29 de març, en la seva Disposició Addicional primera relativa als
serveis mínims dels empleats públics.
FONAMENTS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local.
Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,
Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria
de salut pública,
Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article
66.3.h) i l’article 144.c) 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,
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat amb motiu del coronavirus,
Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de mesures a
adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb
motiu del Covid-19.
R. D.Llei 9/2020, de 27 de març de mesures complementàries a l’àmbit laboral.
R.D. Llei 10/2020, de 29 de març.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per la vigent
legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia

RESOL
Primer. Decretar com a serveis mínims municipals els següents:
-

Neteja viària
Recollida escombraries
Subministraments aigua i llum
Manteniment viari
Registre d’Entrada ( es realitzarà telemàticament i amb atenció telefònica)
Secretaria-Intervenció ( per la tramitació d’expedients que garanteixin el correcte
funcionament dels serveis i pel correcte funcionament de la tresoreria municipal)

Segon. Recordar a totes les empreses i activitats del municipi que haurà de respectar-se el
tancament de totes aquelles activitats no declarades com a essencials al Reial Decret llei del
Govern.
Tercer. Recordar , així mateix a tots els vilatans d’Alforja l’obligació de confinament a les seves
cases i la possibilitat de sortir al carrer només pels motius següents:
-

Compra d’aliments i productes de neteja i cura personal (aconsellem que no més de 2
vegades a la setmana)
Compra de productes farmacèutics que siguin necessaris.
Dipositar escombraries als contenidors ( aconsellem no més de tres vegades a la
setmana).
Assistència sanitària , prèvia cita concertada telefònicament amb el Servei Català de
Salut.
Treure als gossos perquè puguin realitzar les seves necessitats.
Anar a treballar si la seva feina està inclosa com a servies essencials després de les
noves restriccions establertes a partir del dia 30 de març de 2020.

Quart. Recordar a tots els veïns la conveniència de portar al damunt, en totes les sortides
autoritzades, el certificat auto responsable de desplaçament que es pot obtenir en la pàgina
web de la Generalitat de Catalunya, així com en el cas de persones que hagin de continuar
amb la seva feina per tractar-se d’un servei essencial, un document de l’empresa que justifiqui
la seva condició de treballador .
Cinquè. Establir que les sortides per passejar als gossos seran pel temps mínim imprescindible i
que no es permet allunyar-se més de 200 metres del domicili habitual. A més el propietari de
l’animal deurà portar l’animal lligat i una bossa per recollir els excrements i aigua amb lleixiu
per desinfectar la zona en què l’animal faci les seves necessitats. L’incompliment d’aquestes
mesures suposarà la iniciació d’expedient sancionador amb la imposició de les sancions
econòmiques corresponents.

Sense perjudici de la seva immediata efectivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple
en la primera Sessió Ordinària que celebri.
Alforja, a 30 de març de 2020
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