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Assumpte: creació d’un comitè de seguiment de l’evolució del coronavirus

EDICTE

L’alcalde, el dia 13 de març de 2020, va dictar la Resolució d’Alcaldia núm. 328/2020
referent a la creació del comitè de seguiment de l’evolució del coronavirus, la qual es
transcriu a continuació:
S’ha confirmat que una veïna del municipi de la Roca del Vallès ha donat
positiu com a portadora del coronavirus.
Per una altra banda, estan proliferant diferents casos de malalts de coronavirus
per tot el país.
Malgrat que la competència per adoptar les decisions oportunes i per prendre
les mesures adients per fer front al coronavirus correspon principalment a la
Generalitat de Catalunya, és necessari que l’ajuntament pugui fer el seguiment
de l’evolució d’aquesta malaltia al municipi de la Roca del Vallès, de forma que
pugui adoptar els acords que siguin escaients, d’acord amb les competències
que té atorgades.
És per tot això que
RESOLC
Primer.- Constituir el comitè municipal de seguiment de l’evolució del
coronavirus al municipi de la Roca del Vallès, d’acord amb les instruccions
rebudes per les administracions que són les competents.
Segon.- Acordar que la composició de dit comitè és la següent:
- President: Alcalde o regidor en qui delegui
- Vocal: Primera tinent d’alcalde senyora Marta Pujol i Armengol, regidora
d’Hisenda i Serveis Econòmics, Salut Pública i Comunitària
- Vocal: Tercer tinent d’alcalde, senyor Daniel Valls i Alsina, regidor de
Seguretat Ciutadana, d’Esports i d’Inserció Laboral.
- Vocal: senyor Albert Bassa i Berenguel, regidor d’Obres i Serveis i
d’Ensenyament
- Vocal: senyor Xavier del Villar i Berenguel, regidor d’Urbanisme i
Planejament, d’Habitatge i de Transparència.
- Vocal: senyora Carme Sanahuja Masgoret, tècnica superior de serveis
personals.
- Vocal: senyor Manel Vivas Garcia, cap de la policia local.
- Vocal: senyor Raúl Alba Molina, coordinador tècnic de l’Àrea de territori i
sostenibilitat.
- Vocal: senyora Maria Teixidor Marquez, en representació del comitè
unitari de treballadors (CUT)
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-

Vocal: senyor Xavier González Martín, en representació del comitè de
seguretat i salut
Vocal: Antoni Peralta Garcerá, secretari de la Corporació.

Tercer.- Establir que el comitè podrà convidar a les seves sessions al personal
de l’ajuntament, o bé als tècnics aliens a l’organització, quan es consideri
necessària la seva participació per al bon desenvolupament de les seves
funcions.
Quart.- Establir que el comitè es reunirà prèvia convocatòria efectuada pel seu
president. Cas que sigui urgent la seva reunió, dita convocatòria es podrà
efectuar verbalment. El quòrum mínim d’assistència serà el de la meitat més un
dels seus components. Cas que el president no pugui assistir a la reunió, el
substituirà en les seves funcions de presidència la primera tinent d’alcalde. Cas
que s’hagi de prendre alguna decisió, el quòrum serà per majoria simple dels
seus membres. En cas d’empat, prevaldrà el vot de qualitat del seu president.
El seu lloc de reunió ordinari serà la sala de juntes de la Casa Consistorial de
l’ajuntament de la Roca del Vallès.
Cinquè.- Fer-ne difusió d’aquesta resolució als efectes escaients
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