CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT D’EMERGÈNCIA
ANTECEDENTS
Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment
coronavirus Covid-19 (SARS-CoV2) per part de la Generalitat de Catalunya 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, 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.
COMPETÈNCIA
És competent per a l’adopció d’aquesta resolució l’Alcalde/essa, d’acord amb el cartipàs
municipal vigent a data d’avui.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Constituir la Comissió de seguiment d’emergència de l’Ajuntament de Camarles.
Aquesta comissió estarà formada per:
⦁

President. Alcalde de l’Ajuntament de Camarles, Il.lm. Sr. Josep Antoni NAVARRO
SERRA.
⦁ 1er tinent d’alcalde: Sr. Ramon BRULL MELICH
⦁ 2on tinent d’alcalde: Sra. Yolanda GUILLEM CLUA
SEGON.-Les funcions d’aquesta comissió seran redactar la proposta i actuació de totes
aquelles actuacions que es considerin adequades en cas d’urgència per evitar i suprimir el
risc epidemiològic existent.
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.cat/ca/inici
queden suspesos durant 15 dies a comptar de l’endemà de la present resolució (es a dir,
entre el dia 12 de març i el dia 27 de març) tots els actes tant públics com privats,
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organitzats al municipi de Camarles, que tinguin un aforament superior a 1.000 persones,
o inferior, però limitant l’aforament a un terç de la seva capacitat. Aquesta suspensió
temporal afecta més concretament a:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Casal d’Avis, Balco del Delta.
Centre de Dia, la Granadella.
Llar d’Infants, Racó del Petit.
Biblioteca Municipal, Guillem de Sunyer.
Centre d’Interpretació de l’Arròs, Guillem de Sunyer.
Pavelló Poliesportiu Municipal.
Instal·lacions Esportives.
Sala Polivalent.
Locals Entitats i Associacions Municipals.
CAP Camarles i Lligallos (El CAP anirà anul·lant les visites i analítiques que no siguin
urgents, davant de qualsevol dubte trucar al CAP o al 061, IMPORTANT, evitar anar al
CAP)
Es prega a la ciutadania evitar acudir a l’Ajuntament i fer els tràmits via telefònica i/o
telemàtica.
Demanem la comprensió i la col·laboració de la ciutadania.
QUART.- S’han acordat les següent mesures:
⦁ Tancar la Llar de Jubilats 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 que ajornin les activitats
extraordinàries
⦁ Recomanar a la Parròquia l’ajornament dels actes religiosos.
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 13 de març 2020 i es mantindran fins a
nou avís.
SETÈ.- Estendre i publicar el corresponent ban 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 Camarles i Lligallos.
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