DECRET
Expedient:
Assumpte:

2020/461 - Coronavirus Covid-19
Mesures preventives adoptades per l'Ajuntament d'Altafulla per contenir el coronavirus Covid-19

Antecedents
1. Arran dels casos de coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) detectats a Catalunya, per part de
la Generalitat s’ha activat el PROCICAT (Pla d'actuació per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc), fruit del qual hi ha tot una sèrie
d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia.
2. Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord de Govern de la Generalitat, així com evitar
aquesta propagació a la població d’Altafulla, com a mesura preventiva, es considera
adequat resoldre sobre l’actuació corresponent.
Fonaments de dret
1. Article 21.1. k) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local

Amb execució de l’acord de Govern de la Generalitat, que es dóna per reproduït (tota la
documentació es pot consultar a http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici), i seguint les
recomanacions emeses per la Generalitat de Catalunya per contribuir a la contenció del Covid19 i donat que ja s’ha declarat la fase d'alerta, aquesta Alcaldia-Presidència adopta la següent
Resolució
1. Executar el següent pla de mesures preventives al municipi per un període de 15 dies, el
qual podrà ser modificat i ampliat:
a. A partir d’avui dijous 12 de març quedarà tancat al públic l’Esplai de la Gent Gran.
Se suspenen totes les activitats dirigides a les persones grans, i el servei de
Transport Adaptat només estarà en funcionament per serveis mèdics.
b. Es manté l’activitat escolar lectiva (incloent-hi l’Escola Municipal de Música i la
Biblioteca), i se suspenen totes les activitats en què estava previst que hi
participessin alumnes de diferents centres escolars.
c. La reunió prevista pel 19 de març per preparar la Fira de Sant Jordi queda suspesa.
Aquelles entitats i particulars que estiguin interessats en participar han d’enviar un
correu a participaaltafulla@gmail.com.
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d. L’Audiència Pública prevista pel 21 de març queda ajornada, i el Consell Sectorial de
Cultura del mes de març se celebrarà al mes d’abril.
e. Ajornar la Festa de l’Olla, la Bicicletada i la Festa de l’Arbre, que s’havien de
celebrar el 22 de març.
f.

D’acord amb les indicacions de la Federació Catalana de Futbol i de la Federació
Catalana de Basquetbol, l’activitat de futbol a l’Estadi Municipal i la de basquet al
Poliesportiu Municipal queden suspeses. Les activitats dirigides del Poliesportiu
també queden suspeses.

g. Queden anul·lades totes les activitats culturals, tant de l’Ajuntament com de les
entitats. El Museu Etnogràfic i el Punt d’Informació Juvenil també tancaran fins a
nou avis.
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2. El personal que quedi afectat en motiu d’aquesta resolució serà reubicat en funció de les
noves tasques que se’ls hi assigni, ja sigui verbalment o per escrit, dintre de l’àrea on
desenvolupen la seva tasca habitual.
3. Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la
pandèmia provocada pel Covid-19.
4. Fer la màxima difusió possible del present decret.
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Així ho disposa i signa l’alcalde, a la data de la signatura electrònica.
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