DECRET

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 18 de març de 2020, en el que s’identifiquen els serveis
bàsics i estratègics de necessària garantia per part d’aquest Ajuntament, i es determina el
tancament, de tots els equipaments municipals. Així mateix, es fixen els serveis mínims,
entre d’altres, de la brigada municipal, amb el següent abast:
“Treballadors de la brigada municipal: un oficial i un peó, d’acord amb les directrius de
l’encarregat de la brigada municipal, amb el següent horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 18 hores.
Dissabte i diumenge, de 9 a 13 hores.

Considerant el que disposa l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
En conseqüència, aquesta Alcaldia, en un de les atribucions conferides per la legislació
vigent, té per bé RESOLDRE el següent:
Primer.- Modificar els serveis mínims a prestar pel personal de la brigada municipal, que
van ser aprovats per resolució de l’alcaldia de data 18 de març de 2020, establint-se els
que seguidament es diran, a partir de la data de signatura del present decret:
“Treballadors de la brigada municipal: dos oficials i dos peons, d’acord amb les directrius
de l’encarregat de la brigada municipal, amb el següent horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 18 hores.
Dissabte i diumenge, de 9 a 13 hores.
La resta de treballadors adscrits a la brigada d’obres i serveis estarà en situació de retén”.
Segon.- Comunicar el present Decret a l’encarregat de la brigada municipal i a tots els
regidors i mitjançant el seu mail corporatiu.
Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes de la seu electrònica municipal, per
a general coneixement.
Quart.- Donar compte de la present resolució al ple municipal.

L’alcalde.
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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Considerant que des de l’alcaldia s’entén necessari incrementar el personal de la brigada
municipal que presta els serveis mínims, amb un oficial i un peó més, als efectes de dur a
terme una millor neteja i desinfecció dels espais públics.
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La resta de treballadors adscrits a la brigada d’obres i serveis estarà en situació de retén”.

DECRET

Roc Muñoz Martínez (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 15/04/2020
HASH: e03af0c810a6b116c7fed9151e56c10c

Atesa la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, per la situació
de crisis sanitària ocasionada per la pandèmia del COVID-19.

