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DECRET D’ALCALDIA
Davant la situació generada pel coronavirus Covid-19 (SARS-CoVs), per part de la Generalitat
de Catalunya, s’ha activat el PROCICAT (Pla d’actuació per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc) fruit del qual hi ha tota una sèrie d’actuacions
preventives per tal de controlar la malaltia,
Segons preveu l’acord del Govern de la Generalitat i reunit el Comitè d’Emergència de
l’Ajuntament d’Alcoletge definit en el DUPROCIM municipal, en data d’avui, s’han determinat
les accions que nivell municipal procedeix adoptar,
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Fent ús de les facultats atribuïdes a l’empara de l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 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,
pel present,
DISPOSO:
Primer.- Activar el Pla d’Emergències Municipal, emergència 1, resultant de la situació
provocada pel coronavirus Covid-19 (SARS-CoVs), segons comunicat formulats pel CECAT.
Segon.- En execució de l’acord del Govern de la Generalitat que es dona per reproduït per mitjà
del link http://canalsalut.gencat.cat/ca.inici, queden suspesos durant un termini de 15 dies
naturals, i per tant, des del divendres 13 de març de 2020 i fins el divendres dia 27 de març
de 2020 (ambdós inclosos) tots els actes, tant públics com privats, organitzats al municipi
d’Alcoletge, que tinguin un aforament superior a 1.000 persones. En cas que l’aforament sigui
inferior a 1.000 persones es podran dur a terme, limitant l’aforament a 1/3 de la capacitat
prevista.
Tercer.- S’acorda, durant el termini indicat en el punt anterior, la supressió de les activitats que
es desenvolupin en els següents equipaments municipals:











Llar d’Infants Municipal Lo Tossalet.
Llar de Jubilats.
EMMA Julià Carbonell.
Biblioteca Municipal.
CIPGC i Alberg del Pelegrí
Pavelló Municipal, incloses les dependències del bar.
Camp de Futbol Municipal.
Ludoteca
Local del jove/Espai comú
Altres equipament que es realitzi qualsevol activitat amb concurrència pública.

El personal funcionari o laboral que presti els seus serveis a l’Ajuntament d’Alcoletge i
desenvolupi la seva activitat en els equipaments a dalt indicats romandrà, tanmateix, en el seu
lloc de treball.
Quart.- Totes les activitats que es realitzin per entitats o particulars en equipaments municipals,
restaran suspeses durant el mateix període de temps.
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Cinquè.- En relació a les reunions ecumèniques, funerals i enterraments i per tal de contribuir a
la contenció del Covid-19 (SARS-CoVs), es recomana limitar al màxim la participació i evitar
el contacte físic entre els assistents.
Sisè.- Es recomana a la ciutadania que, en la mesura del possible, utilitzi els canals telemàtics
que té a disposició a través del web municipal www.alcoletge,cat per fer els tràmits
administratius que necessiti. Així mateix, s’estableix un protocol per tal d’atendre les visites
presencials que es veuran limitades per l’aforament.
Setè.- Aquest decret podrà ser ampliat o modificat en funció de l’evolució de la pandèmia
provocada pel Covid-19 (SARS-CoVs) i les instruccions que es doni per la Generalitat de
Catalunya a aquests efectes.
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Ho mano i signo a Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcalde,
Davant meu,
La secretària,
Josep Ma. Gras Charles
Ma. Jesús Pena Navarra.
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Vuitè.- Fer públic aquest acord i les mesures que incorpora per mitjà de eBando, tauler
municipal, comunicats a entitats, associacions i/o clubs afectats, notificacions als interessats i
altres que s’estimin adients per tal de donar la màxima publicitat al mateix.
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