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BAN
Per la present, es posa en coneixement de la població, el següent BAN que reprodueix el
decret adoptat, per al seu compliment.
DECRET
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PRORROGA ESTAT D'ALARMA
Fets
I. En el mes de març de 2020, es van dictar dos Decrets pels quals es van adoptar Mesures
excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus), les quals tenien caràcter
d’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.
II. RD 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada por el COVID-19.
Fonaments de dret
-

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local,

-

Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

-

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,

-

RD 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

-

Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,

-

Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de
salut pública,

-

Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,

-

Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3.h)
i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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PRIORAT

-

Instrucció 3 - 2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb
motiu del coronavirus,

-

Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial i función pública de medidas a
adoptar en los centros de Trabajo dependientes de la Administración General Mesures
excepcionals de la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

En conseqüència, RESOLC:
Únic. Prorrogar la situació de mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2
(coronavirus) decretada per l'alcaldia en dos resolucions del mes de març de 2020 en el mateixos
termes i fins a la fi de l'Estat d'alarma.
La pròrroga establerta en aquest RD s’estendrà fins las 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020, i es
sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel
RD 465/2020, de 17 de març.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

L’Alcalde,
Juan Carlos Garcia Vaqué
Porrera, a la data de la signatura electrònica
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