Àrea / Unitat

Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania
Protecció Civil
JMT
Codi de verificació

²6L1X1N2L5Y5W165I0Z7C>»
²6L1X1N2L5Y5W165I0Z7C>»
6L1X1N2L5Y5W165I0Z7C

Document

PCI14I02A

Expedient

19051/2018

Data

12-03-2020

DECRET
El Pla PROCICAT de la Generalitat de Catalunya està activat en fase d’alerta des d’ahir 11
de març de 2020, i en data d’avui s’ha activat en fase d’alerta el Pla bàsic d’emergència
municipal per emergències associades a malalties transmissibles de potencial alt risc.
El Comitè tècnic reunit avui 12 de març, a les 11.00 h, per fer el seguiment de l’evolució
de l’afectació de l’epidèmia de coronavirus COVID-19 i aplicar les mesures que estableix
el Pla bàsic d’emergència municipal per emergències associades a malalties
transmissibles de potencial alt risc, ha proposat les següents mesures, d’aplicació a partir
de demà, divendres dia 13 de març i per un període de 15 dies naturals, prorrogables.
Mesures
Tancament de les escoles bressol municipals: La Granota, La Blaveta, El Cabusset i Sol
Solet.
Tancament de tots els equipaments esportius: CEM Sagnier, CEM Estruch, CEM Julio
Ménedez, CEM Fondo d’en Peixo i Centre Municipal de Vela.
Tancament de tots els equipaments culturals: Cèntric espai Cultural, Centre d’Art Torre
Muntades, Centre Cultural Torre Balcells, Escola d’Arts en Viu i La Capsa.
Tancament dels teatres municipals: Teatre Artesà i Teatre Modern.
Tancament de l’Escola d’Oficis Delta del Llobregat
Tancament dels centres cívics i casals de gent gran: Jardins de la Pau, Palmira
Doménech, Sant Jordi Ribera Baixa i Remolar
Suspensió de totes les activitats municipals programades i autoritzades (de lleure,
culturals, esportives i similars).
Suspensió de totes les activitats formatives en equipaments municipals.
Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer .- Aprovar les mesures proposades pel comitè tècnic i relacionades en la part
expositiva.
Segon.- Aquest decret es dicta en execució de la declaració d’activació en fase d’alerta
del Pla Bàsic d’emergència municipal acordada per aquesta Alcaldia conforme el Pla
PROCICAT de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer.- Notificar aquest acord al Comitè Assessor del Pla d’emergència, al Gabinet
d’Informació del Pla d’emergència i als diferents serveis municipals.
El Prat de Llobregat
Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD
128/2018
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