Expedient núm.: 46/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: PRÓRROGA MESURES EXEPCIONALS PEL COVID-19
Vist que per decret d’alcaldia número 40 de data 13/03/2020 es va acordar Suspendre
les activitats municipal per un període inicial fins el 29 de març inclòs,
Vist que es manté la situació d’emergència generada pels casos de SARS.CoV-2 i la
situació d’estat d’alarma decretada per RD 463/2020,
Vist les resolucions i decrets dictats pel govern de la Generalitat i Espanyol, RESOLC:

TERCER.- Recordar l’obligat compliment de les normatives i instruccions dictades tant
de Generalitat de Catalunya com de l’estat Espanyol en canals oficials i recomanar no
difondre informacions falses o no contrastades. Traslladar a tota la població un
missatge de tranquil·litat, calma I prudència, i demanar responsabilitat, col·laboració i
comprensió davant les mesures adoptades.
QUART.- La present resolució s’adaptarà i revisarà segons l’evolució de la situació
epidemiològica i de les instruccions que es dictin en el pla d’emergències PROCICAT
de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les entitats directament afectades, a la
pagina web municipal, cartelleres públiques i fer-ne la màxima difusió possible pel
coneixement general, per tots els mitjans presencials o electrònics que es consideri
oportú.
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SEGON..- Mantenir la suspensió de l’atenció presencial a les oficines municipals i
demanar que s’utilitzin les noves tecnologies i el registre electrònic per comunicar-se
amb l’ajuntament, i en general amb les administracions públiques.
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PRIMER.- Mantenir mentre duri l’estat d’alarma, la suspensió de tots els cursos i
totes les activitats programades tant per entitats publiques com privades, tan a
la via pública com en tots els espais municipals: Centre Cívic, local Puigmal, local
de Tallers i CEIP de Borredà i via publica. Aquesta suspensió inclou els cursos
municipals i els organitzats per l’Associació de la Gent Gran, per l’AMPA o altres
entitats.

Codi Validació: 5EFL9KC27AGTJWNAXJHAG7ASM | Verificació: https://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Montserrat Cabana Sala (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 30/03/2020
HASH: 2207ec4b15caa9951af4b9ff9d2ff95b

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

