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DECRET D’ALCALDIA

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

A Montcada i Reixac,

La Generalitat de Catalunya ha declarat a tot el territori la fase d’emergència 1 del pla 
PROCICAT d’emergències associades a malalties transmissibles, emergents amb 
potencial alt risc.

En atenció a les mesures adoptades per les diferents autoritats catalanes i espanyoles 
responsables en matèria de salut pública procedeix l'adopció de mesures 
complementàries encaminades a assolir l’objectiu de vetllar per la Seguretat i Salut 
Pública i tenir especial cura de la població de risc i evitar activitats d’àmplia 
concurrència.

En el marc del comitè  “polític tècnic” de seguiment municipal de l’epidèmia del 
coronavirus i informats els portaveus dels grups municipals

Vist l’informe emès pel cap de Serveis Municipals de data 12 de març de 2020.

Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials i el coordinador de l’Àrea Social de 
data 12 de març de 2020.

Vist l’informe emès pel tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, 
de data 12 de març de 2020.

Vist l’informe emès pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, de 
data 12 de març de 2020.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER.- Activar el Pla de Protecció Cívil de Montcada i Reixac en la fase 
d’emergència1.

SEGON. Adoptar les mesures que s'indiquen a continuació, encaminades a la 
prevenció i
la contenció  de la propagació del coronavirus entre la població: 

Tancament de l’accés al públic dels següents equipaments municipals, sense 
detriment de mantenir la prestació dels serveis públics. L’atenció ciutadana no es 
prestarà de manera presencial i sí per telèfon i correu electrònic. Tota la informació de 
tràmits i serveis restarà disponible al web municipal www.montcada.cat:

ÀMBIT ESPORTIUS: 

- Estadi municipal de la Ferreria
- Pavelló municipal Miquel Poblet
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- Centre Esportiu AQUA
- Zona esportiva centre
- Pistes d’atletisme de la Ferreria
- Camp de futbol de Can Sant Joan
- Pista coberta de Can Cuiàs
- Pistes municipals de petanca
- Espai d’entitats Poblet

ÀMBIT SOCIAL I CULTURAL:

- Biblioteca Elisenda de Montcada
- Biblioteca Can Sant Joan
- Teatre municipal
- Auditori municipal
- Casa de la Vila
- Centre cívic de la Ribera
- Centre cívic Kursaal
- Centre cívic de Can Cuiàs
- Centre cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo
- Centre cívic L’Alzina
- Hotel d’Entitats de Can Sant Joan
- Casino de Terra Nostra
- Antigues escoles de Terra Nostra.
- Casal de la gent gran Casa de la Mina 

ÀMBIT D’ENSENYAMENT:

- La Generalitat ha decidit tancar tots els centres educatius de Catalunya. Això 
inclou escoles bressol, escoles d’infantil, primària i d’adults, centres de 
secundaria, batxillerat, centres de formació professional i universitats. 

ÀMBIT SERVEIS I COMERÇ: 
- Ajuntament
- Els mercats setmanals de Montcada Centre i Can Sant Joan queden anul·lats 

fins a nova comunicació. 

TERCER.- Garantir els següents serveis:

 El servei Atenció d’urgència a les famílies en situació de risc social.
 El Servei de Teleassistència per l’atenció del col·lectiu de la gent gran
 El servei de menjador social del Centre Cívic l’Alzina
 El  servei de transport adaptat
 El servei d’ajuda a domicili (SAD)
 El servei de mini deixalleria mòbil

QUART. Declarar  que aquestes mesures estaran vigents entre el 13 i el 27 de març, 
ambdós inclosos.

CINQUÈ.- Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari  per 100.000,00€ per 
poder donar cobertura a les diferents despeses o ajudes que puguin sorgir arrel del de 
data 12 de març de 2020:

BAIXA DE CRÈDITS

https://tramitsigestions.montcada.cat/validacio
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Partida Import
302 92900 50000 Fons de Contingència 100.000,00€

AMPLIACIÓ DE CRÈDITS

Partida Import
411 92901 48000 Atencions d’emergència COVID-19 50.000,00€
141 92901 22199 Altres subministraments COVID-19  50.000,00€

SISÈ.- Ratificar els anteriors acords que no siguin competència d’aquesta Alcaldia, en 
el proper ple ordinari i que per raons d’urgència i emergència es prenen en el dia 
d’avui.  

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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