DECRET D’ALCALDIA 009/2020
Davant de la situació excepcional que estem vivint a causa de la pandèmia de coronavirus i
atenent a les directrius marcades per la Generalitat de Catalunya pel que fa als espais públics
i de pública concurrència cal adoptar mesures preventives per tal de garantir la salut de tots
els vilatans d’Alforja.
Per aquest motiu , i amb efectes des del dia d’avui 13 de març de 2020, l’Ajuntament exercint
les seves competències en matèria de salubritat pública es veu obligat a prendre una sèrie de
mesures dirigides a la prevenció i contenció del virus.
Per aquest motiu, com Alcalde i responsable de l’Ajuntament
m’han estat legalment atribuïdes,

i en ús d eles facultats que

RESOLC
Primer.-El cessament de l’activitat dels centres educatius i escolars del municipi, per
un període de 15 dies prorrogables.
Segon.- 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 tancats.
S’inclouen aquí la llar d’infants, espai de la gent gran, casa de la cultura, biblioteca,
gimnàs, sala de ballet, local dels joves, sala rodona, pavelló i local social de la Urbanització
Portugal.
L’Ajuntament continuarà obert en horari normal però es prega a la població que , en la
mesura de lo possible es facin els tràmits i consultes via telemàtica o telefònica, i només
s’acudeix presencialment per a tràmits molts urgents i imprescindibles.
Segon .- Recomanar als diferents col·lectius i empreses privades de la població que
evitin qualsevol reunió o acte que impliqui la concentració de persones sigui en espais oberts o
tancats.
Tercer .- Comunicar a la població que aquestes mesures tenen un caràcter excepcional
i provisional per la qual cosa podran ser modificades o suspeses en qualsevol moment.
Quart .- transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança en els autoritats
sanitàries del nostre país.
Cinquè. -Donar difusió d’aquestes mesures pels tots els mitjans possibles.
Alforja, a 13 de març de 2020
L’Alcalde
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