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DECRET

Adopció de mesures de control del Covid-19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Xerta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6F08DEDF675C40E9A5966B64566D0EB5 i data d'emissió 06/04/2020 a les 09:44:40

Fets

Davant la situació generada per la problemàtica creada per l’epidèmia del
Covid-19 (SARS-CoV2), conegut popularment com a coronavirus, per part de la
Generalitat de Catalunya s’ha activat el pla PROCICAT (Pla d’actuació per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc) fruit de la qual hi ha tot una sèrie d’actuacions preventives per tal de
controlar la malaltia. Actualment la fase del pla és d’emergència 1.
Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord de Govern de la Generalitat , així
com evitar aquesta propagació al municipi de Xerta, 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 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
2. És competent per l’adopció d’aquesta resolució l’Alcalde, d’acord amb el
cartipàs municipal vigent a data d’avui.

En conseqüència, RESOLC:

Primer.- Constituir la Comissió de seguiment d’emergència de l’Ajuntament de
Xerta. Aquesta comissió estarà formada per:
- l’Alcalde-president, Il·lm. Sr. Roger Aviñó i Martí
- 1r tinent d’alcalde: Sr. Ruben Alegria i Maureso
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- 2n tinent d’ alcalde: Sr. Jaume Lafarga i Falcó
- el regidor de Sanitat: Sr. Albert Bedós i Escuer
- la regidora d’Ensenyament : Sra. Rut Avinyó Papaseit
Segon.- Les funcions d’aquesta comissió seran redactar la proposta i actuació
de totes aquelles actuacions que es consideren adequades en cas d’urgència
per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent.
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Tercer.- 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.ca/ca
/inici
A partir d’avui divendres dia 13 de març, queden suspesos durant 15 dies (és a
dir fins el 28 de març com a mínim) tots els actes públics com privats,
organitzats al municipi de Xerta.
Aquesta suspensió temporal afecta més concretament a:
- Casal Municipal, pista poliesportiva, sala polivalent, llar de la gent gran, pista
d’estiu, escola bressol, camp de futbol, biblioteca municipal, casal de joves,
sales del segon pis de l’ajuntament i qualsevol altre equipament municipal.
Quart.- S’han acordat les mesures següents:
- Tancar el local de la Llar de Gent Gran Sant Martí, d’acord amb la Junta de l’
Associació, atès que és el col·lectiu amb més risc.
- Tancar totes les instal·lacions esportives municipals, arran de la suspensió del
calendari de competicions esportives.
- Suspendre totes les activitats, jornades, cursos, etc., a la resta d’equipaments
municipals.
- Recomanar a totes les associacions, clubs i entitats l’ajornament de les
activitats extraordinàries.
- Recomanar a la Parròquia l’ajornament de celebracions.
- Recomanar a tota la població evitar actes en espais tancats on hi hagi una
aglomeració de gent.
Cinquè.- Aquest Decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’
evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.
Sisè.- Les mesures adoptades entraran en vigor el dia 13 de març de 2020 a
partir de les 8:00h i es mantindran fins a nou avís.
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Setè.- Estendre i publicar el corresponent decret d’Alcaldia.
Vuitè.- Comunicar el present Decret a tots els regidors de la Corporació i a les
juntes de totes les entitats locals, així com a la Parròquia de Xerta.

Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'alcalde-president,
Roger Aviñó i Martí
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