Per decret de l’alcaldia número 0283-2020, de data 18 de març de 2020, es va
resoldre, entre d’altres, el tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la
seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals, llevat de
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, en els termes que s’establien en la mateixa.
Per decret de l’alcaldia amb número 0322-2020, de data 26 de març de 2020, es va
resoldre, entre d’altres, prorrogar les mesures previstes a la resolució de l’alcaldia de
data 18 de març de 2020, en tant duri la declaració de l’estat d’alarma, o les
pròrrogues que es puguin acordar.
Fins a la data d’avui, s’han produït diverses pròrrogues de l’estat d’alarma, una primera
fins el 12 d’abril de 2020, aprovada per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, una
segona fins el 26 d’abril de 2020, aprovada per Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril,
una tercera fins el 10 de maig de 2020, aprovada pel Reial Decret 492/2020, de 24
d’abril, i una quarta i última aprovada per Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, fins el
24 de maig de 2020.
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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, des de l’Ajuntament s’han adoptat 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.

DECRET

Vist que des del govern de l’Estat s’ha iniciat el procés de desescalament gradual del
confinament general aprovat per la declaració d’estat d’alarma.
Per decret de l’alcaldia amb número 0445-2020, de data 5 de maig de 2020, es va
resoldre, entre d’altres, disposar que l’atenció presencial a la ciutadania es realitzaria
únicament a través de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, en horari de 9:30 a
12:30 hores, de dilluns a divendres.
Atès que aquesta alcaldia entén que, atenent a les fases de desescalament previstes
pel govern de l’Estat, es pot procedir a reobrir el cementiri municipal, autoritzar el
mercadet municipal i que l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana ampliï el seu horari
d’atenció al ciutadà.
Vist el disposat a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de
l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició envers una nova
normalitat.
Considerant el que disposen els articles 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Règim Local i 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d'abril, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
En conseqüència l’alcalde resol:
Primer.- Ordenar l’obertura de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, en horari de 9 a
13 hores, de dilluns a divendres, a partir del 18 de maig de 2020 (inclòs).
Segon.- Ordenar l’obertura del cementiri municipal, en el seu horari habitual, els
dissabtes de 10 a 13 hores i els diumenges de 9 a 13 hores, a partir del 16 de maig de
2020 (inclòs).
Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes electrònic municipal, per a
general coneixement.

DECRET

La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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L’alcalde.
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Quart.- Traslladar còpia de la present resolució als treballadors municipals, a través del
seu mail corporatiu.

