BÀNDOL
JOAN JOSEP GARCIA RODRÍGUEZ, Alcalde de l’Ajuntament d’Alforja FAIG SABER
Que per part d’aquesta Alcaldia s’ha emès decret 37/2020 de 9 de juliol amb el següent tenor
literal:
“Mitjançant Decret 09/2020 de 13 de març aquest Ajuntament va acordar suspendre
preventivament i per un període de 15 dies, prorrogables ,totes les activitats públiques
organitzades per l’Ajuntament i totes les activitats organitzades, públiques o privades, a les
instal·lacions i equipaments municipals .
Així mateix es va recomanar als diferents col·lectius i empreses privades de la
població que evitessin qualsevol reunió o acte que impliqués la concentració de persones tant
en espais oberts com tancats.
Just el dia següent es va publicar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es
va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19.
L’article 7 d’aquest Reial Decret va limitar la lliure circulació de les persones i per
suposat la reunió d’aquestes.
Des de la declaració de l’estat d’Alarma el 14 de març fins a la seva finalització el Ple
del congrés dels Diputats l’ ha prorrogat fins a 6 ocasions en les sessions celebrades el 25 de
març, el 9 d’abril, el 6 de maig, el 20 de maig i el 3 de juny.
El Reial Decret-llei 21/2020 de 9 de juny que regula “la nova normalitat” pretén
establir comportaments de prevenció en el conjunt de la població amb una sèrie de mesures
de prevenció, contenció i coordinació dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de la
salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i una vegada finalitzat l’estat
d’alarma .
La nova normalitat exigeix responsabilitat , prevenció i contenció i sobre tot per part
dels ens públics.
Malgrat que hagin desaparegut algunes restriccions de mobilitat, circulació de
persones i reunió, no cal oblidar que encara es manté una situació excepcional per la qual
cosa a més de respectar escrupolosament les mesures de seguretat establertes pel govern (ús
de mascaretes, distància interpersonal...etc) cal ser prudent en les activitats que fins ara eren
quotidianes.
L’Ajuntament ha tractat de mantenir totes les activitats que fossin possibles amb una
certa garantia, però també s’ha vist obligat a cancel·lar d’altres perquè la salut de tots els
vilatans ha de ser la prioritat a l’hora de prendre decisions.

Els nombrosos “rebrots “ que s’estan produint arran del territori i les últimes mesures
preses per la Generalitat de Catalunya mitjançant el PROCICAT ens obliguen a restringir les
activitats a realitzar en tots els espais públics del poble ja siguin oberts o tancats.
Som conscients que algunes mesures poden resultar impopulars però no es pot
arriscar ni la salut ni l’economia del municipi per poder gaudir d’algunes festes, reunions,
celebracions, ...etc.
Per tot l’exposat RESOLC:

PRIMER: Acordar el tancament dels edificis i instal·lacions municipals durant l’estiu ,
de manera que no puguin ser utilitzades pels veïns ni entitats al no poder garantir-se per
l’Ajuntament, el compliment de les mesures de seguretat marcades per la legalitat vigent.
SEGON: Prohibir la celebració de cap reunió, celebració, campionat, festa... i en
general acte que suposi la concentració de més de 10 persones en els espais municipals oberts
i tancats i en via pública.
TERCER: Establir l’obligatorietat en l’ús de mascaretes en via pública i espais públics
pels majors de sis anys.
QUART: Comunicar que l’Ajuntament no cedirà cap mobiliari , eina, ni material
municipal a les entitats ja que la seva utilització suposaria la necessitat de la posterior
desinfecció i no es disposa de mitjos personals per aquesta tasca ja que l’estiu coincideix amb
el gaudiment de les vacances per part del personal municipal.
CINQUÈ: Aquestes mesures seran susceptibles de modificació en qualsevol moment
atenent a la situació sanitària existent.
SISÈ: Suspendre la programació cultural i festiva de l’estiu, si bé l’Ajuntament atenent
a les circumstàncies sanitàries en cada moment i les condicions dels actes podrà organitzar
aquells que puguin realitzar-se amb seguretat.
SETÈ: Donar trasllat d’aquest Decret a totes les entitats municipals així com donar-li
publicitat a través de la web i altres canals de l’Ajuntament.”
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