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BAN
Per la present, es posa en coneixement de la població el següent BAN, que reprodueix el
decret adoptat, per al seu compliment.
DECRET D’ALCALDIA
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FETS
Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus
Covid-19 (SARS-CoV2) 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.
Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord de Govern de la Generalitat, així com evitar aquesta
propagació al municipi de Porrera, com a mesura preventiva, es considera adequat resoldre sobre
l’actuació corresponent.
FONAMENTS
Article 21.1. k) de la llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local
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 durant 15
dies a comptar des d’avui (és a dir, entre el dia 13 de març i el dia 27 de març) tots els actes tant
públics com privats, organitzats al municipi.
Segon. Per altra banda i com que l’ajuntament havia organitzat activitats en aquest dies o propers,
com a conseqüència del coronavirus Covid-19, resten suspesos i s’ajornen fins a nova data que
s’anunciarà oportunament.
Tercer. Resten suspeses les activitats següents, durant els dies 13 a 27 de març ambdós
inclosos:
Qualsevol altra activitat pública organitzada per l’Ajuntament en els seus equipaments o
instal·lacions.
Quart. Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la
pandèmia provocada pel Covid-19.
Cinquè. L’Ajuntament recomana a les entitats i associacions abstenir-se de realitzar activitats
col·lectives i, en cas de fer-les, seguint les recomanacions de les autoritats i aquelles recollides a
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la Resolució SLT/704/2020 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de l’11 de
març.
També apel·la al sentit comú de la ciutadania davant d’aquesta situació excepcional i demana
seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s’anirà informant
puntualment de totes les novetats.
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Sisè. Comunicar aquesta resolució mitjançant bans a tot els veïns del municipi.

L’Alcalde,
Juan Carlos Garcia Vaqué
Porrera, a la data de la signatura electrònica
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