
       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 22/2020

Davant  l’activació  en  fase  d’emergència  del  PROCICAT a  Catalunya  per  emergències
associades  a  malalties  transmissibles  de  potencial  risc,  i  amb  l'objectiu  de  reforçar  la
implementació de mesures per contenir el nombre d'afectacions,

Atès que al municipi s’han de prendre mesures destinades a la protecció dels veïns, segons
les competències de l’Ajuntament en matèria de salut pública,

En  ús  de  les  facultats  que  em  confereix  l’article  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, 

RESOLC:

Primer.  Adoptar les següents mesures preventives davant la situació actual de l’epidèmia
del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l’objectiu de reforçar-ne la contenció a nivell
municipal,  de  conformitat  amb  la  Resolució  SLT/704/2020,  d’11  de  març,  per  la  qual
s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

Des de l’Ajuntament ,   es prega als veïns que NO s’adrecin a les oficines municipals de
manera presencial. Les gestions administratives es realitzaran telefònicament (973186007) o
de  manera  telemàtica  (ajuntament@albesa.cat).  Les  gestions  imprescindibles  s’atendran
concertant cita prèvia.

Als equipaments municipals:

Escola “L’Àlber”. El Departament d’Educació ha pres la decisió de tancar tots els centres
educatius del país a partir d’avui 13 de març fins al 27 de març, ambdós inclosos.

Escola Bressol “Deu Pometes”.  Preventivament, se seguiran les mateixes directrius que a
l’escola.

Biblioteca  “Fermí  Palau”.  Preventivament,  se  seguiran  les  mateixes  directrius  que  a

l’escola.

Llar de Jubilats. Preventivament, se seguiran les mateixes directrius que a l’escola.

Centre Cívic. Preventivament, se seguiran les mateixes directrius que a l’escola.

Rocòdrom. Preventivament, se seguiran les mateixes directrius que a l’escola.

Locals de les entitats. Preventivament, se seguiran les mateixes directrius que a l’escola.

Enterraments, funerals i activitats al tanatori:

- Celebració a porta tancada al cementiri.
- Recomanació d’evitar el contacte físic entre persones.
- Limitar al màxim possible la participació.
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Activitats suspeses:

Es suspenen  totes les activitats organitzades i gestionades tant per l’Ajuntament com
per les entitats dels poble durant el mes de març. En valorarà segons els casos poder-les
fer més endavant.

Mercat setmanal: 

Atenent  les  indicacions  de  @salutcat  s’acorda  garantir  la  continuïtat  dels  mercats
d’abastament de productes alimentaris, sempre que s’adoptin les mesures de distanciament
social.

Segon.  La vigència d’aquestes mesures s’inicia el  dia  13 de  març de  2020 i  tenen una
vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb les resolucions
del Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya, i la resta d’autoritats sanitàries.

Tercer.  Publicar  aquest  decret  al  tauler  electrònic  d’edictes  de  l’Ajuntament  d’Albesa  i
donar-li la publicitat escaient a través de la resta de mitjans municipals.

Quart. Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.
Albesa, a la data de la signatura electrònica.

Albesa, a la data de la signatura electrònica

L’alcaldessa, M. Eugènia Puig-gròs Clúa

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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