
 

 

DECRET DE L’ALCALDIA  
EXPEDIENT NÚM.: X2020000393 
TÍTOL: Adopció de mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
 
Atès que des de l’inici de l’emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19 les 
autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per 
protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, 
en funció de la situació epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de 
cada territori, d'acord amb els principis de necessitat i de proporcionalitat. 
 
Atès l’informe emès pel director de 'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 14 
d’octubre de 2020 justificant l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de 
brots de la COVID-19, degut a l’aparició de nous brots epidemiològics i la intensificació 
de la transmissió comunitària de la COVID-19, així com la situació compromesa en 
l’àmbit assistencial sanitari 
 
Atesa la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s'adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en data 16 d’octubre de 2020. 
 
Atès que és competència de l'Alcaldia-Presidència la direcció del govern i de 
l'administració municipal (art 21.1 a) i la Prefectura del Personal (21.1 h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local. 
 
Per tot lo exposat, 

RESOLC 

Primer. Establir que els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils 
romandran oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per 
a aquests espais fins a les 20 h en que no es permet l'ús d'aquests espais. 

Segon. Establir que les instal·lacions esportives municipals romandran obertes 
únicament per a les entitats municipals i grups estables anàlegs per a la realització 
d’entrenaments. Les entitats hauran de disposar de la corresponent autorització d’ús 
per part d’aquesta corporació. 

 
Tercer. Establir un servei rotatiu de teletreball i treball presencial al personal de les 
oficines municipals de l’Ajuntament. Així doncs, el personal es dividirà en dos grups 
que de manera alterna faran treball presencial i teletreball en períodes setmanals. 
 
Quart. Reforçar les mesures de neteja i desinfecció dels centres de treball, així com 
promoure la ventilació dels espais i edificis i en especial, dels espais comuns dels 
centres de treball. 

 
Cinquè. Reforçar les mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de 
les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries 
en què es prevegi més afluència en els diferents centres de treball de la corporació. 
 



 

 

Alhora, hauran de respectar-se les recomanacions previstes, entre les quals es troba 
mantenir un metre i mig de distància amb els treballadors públics. 
 
Sisè. Es sol·licita als ciutadans que facin ús del Registre electrònic de l’Ajuntament per 
a la presentació de les seves sol·licituds. 
 
Setè. Fer constar que les mesures adoptades en els punts primer, segon i tercer 
tindran una durada de 15 dies. Aquestes mesures podran prorrogar-se o variar si es 
produeixen noves instruccions de les autoritats sanitàries o estatals. 

 
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica. 
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