Ajuntament de La Fatarella

DECRET
Atesa la necessitat de donar compliment a les normes, resolucions i instruccions dictades
per l'Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió del
virus SARS-CoV-2 (coronavirus) i d’adoptar mesures extraordinàries i de caràcter
temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus;

Atès el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat
pel 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 (BOE número 86, de 28 de
març de 2020);
Atès el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat
pel 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 (BOE número 101, d’11
d’abril de 2020);
Atesos els Decrets de l’Alcaldia número 2020-0071, de 13 de març de 2020; número 20200072, de 16 de març de 2020, número 2020/0073, de 17 de març de 2020 i número
2020/0074, de 19 de març de 2020;
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Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (Publicat al BOE número
67, de 14 de març de 2020);

DECRET

A l’empara del que disposen els articles 21.1.k) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 53.1.k) i m) del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2993, de 28 d’abril;
HE RESOLT:
1. Prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2
(coronavirus), establertes mitjançant els Decrets de l’Alcaldia número 2020-0071,
de 13 de març de 2020; número 2020-0072, de 16 de març de 2020, número
2020/0073, de 17 de març de 2020 i número 2020/0074, de 19 de març de 2020.
2. La pròrroga s’estendrà fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020, i se
sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, i pel Reial Decret
476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel 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.
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3. Publicar el present Decret a la web corporativa i a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de la Fatarella.
4. Comunicar, mitjançant correu electrònic, el present Decret a tots els regidors de
l’Ajuntament de la Fatarella.
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DECRET

Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.

