DECRET D'ALCALDIA
1. Fets:
1. Derivat de l’extensió del virus COVID – 19, durant el mes de febrer aquest
ajuntament adoptar una sèrie de mesures de prevenció.

3. Arrel de l’entrada de la Catalunya Central en la fase 2 de desconfinament és
possible flexibilitzar les diferents mesures que s’han anat adoptant i, d’aquesta
manera, es poden reobrir diversos equipaments municipals.

Primer. Legislació aplicable
- Articles 4a) i 21.1h) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
- Articles 8a) i 53.1i) i m) del Decret Legislatiu 20/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la que es modifiquen diverses ordres per a
una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
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2. Aquests bans i decrets varen ser ratificats pel Reial Decret 463/2020, pel qual es
declara l’estat d’alarma a nivell estatal. L’esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en
successives ocasions i a dia d’avui ens trobem en l’anomenada fase de
desconfinament.

Per tot això,
RESOLC
PRIMER. APROVAR la reobertura dels centres i equipaments municipals següents:
Ajuntament: Atenció al públic presencial de 9:00 a 13:00 amb cita prèvia.
Centre de recursos per a l’ocupació: Atenció al públic presencial de 9:00 a 13:00 amb
cita prèvia.
Llar d’infants municipal “La Boireta”: Prestació de servei de 8:00 a 18:00 hores.
Servei de biblioteca: Obertura només per a préstec de llibres.
Deixalleria: Manteniment del servei amb cita prèvia.
Escola de música municipal: Obertura amb cita prèvia per efectuar tràmits de
preinscripció i matrícula de l'alumnat.
Oficina de turisme: Previsió d’obertura a mitjans de juny.
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Jutjat de pau: Previsió d’obertura a mitjans de juny amb cita prèvia.

SEGON. DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació en la
propera sessió ordinària que se celebri.
TERCER. COMUNICAR la present resolució als treballadors municipals i a tots els
regidors de la Corporació.
QUART. DONAR PUBLICITAT a aquestes mesures a través dels mitjans de difusió
municipals.
Calaf, document signat electrònicament.
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En dono fe,
El secretari interventor.
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L’alcalde.

