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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 23/2020/ALTPRE
Procedència: Àrea de Presidència

A Montcada i Reixac,

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 971/2020, de data 12 de març de 2020, pel que es resol entre 
altres coses Activar el Pla de Protecció Civil de Montcada i Reixac en la fase d’emergència1. i 
Adoptar diferents  mesures encaminades a la prevenció i la contenció de la propagació del 
coronavirus entre la població;

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 989/2020, de data 15 de març de 2020, pel que s'estableix que 
es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i del seu 
organisme autònom “Montcada Comunicació” a aquells serveis essencials que siguin 
estrictament necessaris, i es detalla quins són aquests serveis essencials;

Atesa la conveniència de prorrogar la vigència de les mesures a què es refereixen  els Decrets 
de l'Alcaldia  971/2020 i 989/2020, en concordança amb la pròrroga aprovada per les Corts 
Generals de l'estat d'alarma decretat pel govern de l'Estat, segons la Resolució de 25 de març 
de 2020, del Congrés dels Diputats, por la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització 
de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i amb el 
que disposa el Reia Decret Llei 10/2020, de 29 de març, que adopta diverses mesures per 
paralitzar l'activitat, excepte serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la 
població en el context de la lluita contra el COVID19;  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER. Prorrogar les mesures adoptades en els Decrets de l'Alcaldia núm. 971/2020, de data 
12 de març de 2020, i núm. 989/2020, de data 15 de març de 2020, en tant duri la situació 
d'estat d'Alarma.

SEGON. Establir que els serveis essencials són els establerts al Decret de l'Alcaldia núm. 989 
de 15 de març de 2020, als qual s'haurà d'afegir el servei de Contractació, i puntualment el que 
es considerin imprescindibles pels responsables de les Àrees per al compliment de les tasques 
essencials. 
En tot cas, la resta del personal municipal que no hagi estat exclòs per qüestions mèdiques, 
estarà disponible per si han de cobrir o reforçar i en tot cas garantir els serveis essencials 
municipals.

TERCER. Publicar aquesta pròrroga al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 
electrònica de la web de l'ajuntament de Montcada i Reixac.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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