De conformitat al que estableix l’art. 53.1 f 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 emeto aquest Ban.
D’acord amb les recomanacions efectuades pel Departament de Salut de la
Generalitat, així com també en concordança amb l’activació en fase d’alerta del Pla
d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents de potencial alt risc, acordo implantar les següents mesures preventives
que, amb caràcter immediat i fins el 27 de març, seran implantades en el nostre
municipi, amb l’objectiu d’evitar la propagació del coronavirus COVID-19, en la
mesura que sigui possible.
Aquestes mesures són les següents:
1. Se suspenen o ajornen totes les activitats d’oci, culturals i religioses que
impliquin una concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol altra activitat que
comporti una assistència inferior a 1.000 persones es podrà celebrar, però només si
s’ocupa un terç de l’aforament autoritzat.
L’objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents. La prohibició
implica tots els esdeveniments celebrats al municipi, en espais oberts o tancats, i
tant si són oferts per organitzadors públics com per privats.
2. En conseqüència, l’Ajuntament suspèn tots els actes lúdics, socials i de qualsevol
altra índole, organitzats per l’Ajuntament i que impliquin la concentració de grups
de persones.
3. La cancel.lació de l’activitat quotidiana que té lloc a les instal.lacions municipals:
Llar d’Infants, escola de Música, pavelló municipal, centre de dia/casal d’avis, espai
de lleure i centre cultural/teatre auditori; se suspèn el mercat municipal.
4. En cas d’haver de realitzar algun tràmit o gestió amb l’Ajuntament, es recomana
fer-ho a través de la seu electrònica, o bé mitjançant consulta telefònica.
5. Es recomana evitar les aglomeracions i els espais de concurrència pública.
6. Es recomana seguir les pautes d’higiene indicades per les autoritats sanitàries
que es troben emmarcades dins de les recomanacions que el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya fa a través de la web Canal Salut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
L’Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat al respecte d’aquest
assumpte
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