COMUNICAT DE DECRET D’ALCALDIA
Segons decret d’alcaldia de data 13 de març de 2020, es transcriu literalment:
Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment
coronavirus Covid-19 (SARS-CoVs), per part de la Generalitat s'ha activitat el PROCICAT
(Pla d'actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc) fruit del qual hi ha tota una sèrie d'actuacions preventives per tal de
controlar la malaltia.
Per tal d'aplicar el que es preveu a l'acord del Govern de la Generalitat, així com evitar
aquesta propagació a Pinell de Solsonès , com a mesura preventiva es considera adequat
resoldre sobre l'actuació corresponent.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de regim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
de abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.
RESOLC:
PRIMER.- Amb execució de l'acord de Govern de la Generalitat, que es dona per
reproduït (tota la documentació es pot consultar a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici
) queden suspesos fins a nou avís (segons indicacions de la Generalitat de Catalunya)
tots els actes tant públics com privats en equipaments municipals.
SEGON.- També queden suspeses les següents activitats i es preveu el tancament de les
següents àrees:
* Assajos de Caramelles
* Tancament de l’àrea recreativa de la font de Sant Climenç
TERCER.- Es demana a l'Administrat que sempre que es pugui, es facin les consultes a
l'Ajuntament o bé per telèfon o telemàticament, agraint la comprensió i la
responsabilitat per evitar la propagació de l’epidèmia.
QUART.- Donar compte al ple d’aquest decret a la propera sessió ordinària que es celebri
i fer públic aquest acord.
Pinell de Solsonès, 15 de març de 2020
L’Alcalde,
Benjamí Puig i Riu

