AJUNTAMENT DE FLIX

Antecedents:
Davant la situació generada per la problemàtica creada pel SARS-CoV2 i la malaltia
Covid-19 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.
A l’Ajuntament de Flix s’ha constituït la Comissió de Seguiment d'Emergències de
l’Ajuntament de Flix, integrada pel Batlle, l’equip de Govern Municipal, el Cap de Serveis
Municipals i el Cap de la Guàrdia Municipal, on s’han acordat les següents mesures:

- Tancar totes les instal·lacions esportives municipals, arran de la suspensió del calendari
de competicions.
- Suspendre totes les activitats, jornades, cursos, etc. a la resta d’equipaments municipals
així com l’activitat de mercat exterior.
- Recomanar a totes les associacions, clubs i entitats que, en la mesura que sigui
possible, ajornin totes les activitats.
Pels anteriors antecedents, i en ús de les facultats que tinc concedides,
RESOLC
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- Tancar la Llar de Jubilats i suspendre la gimnàstica de la gent gran atenent a que el
col·lectiu de més risc és el de la gent gran.

DECRET

Primera.- Ordenar l’adopció de les mesures següents:
- Tancar la Llar de Jubilats i suspendre la gimnàstica de la gent gran atenent a que el
col·lectiu de més risc és el de la gent gran.
- Tancar totes les instal·lacions esportives municipals, arran de la suspensió del calendari
de competicions.
- Suspendre totes les activitats, jornades, cursos, etc. a la resta d’equipaments municipals
així com l’activitat de mercat exterior.
- Recomanar a totes les associacions, clubs i entitats que, en la mesura que sigui
possible, ajornin totes les activitats.
Segona.- Aquestes mesures entraran en vigor el dijous, 12 de març de 2020 a les 15
hores i fins nou avís.
Ho mana i signa, l’Il.lm. senyor Francesc Barbero Escrivà Batlle-President de l’Ajuntament
de Flix.
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Decret de Batllia d’adopció de mesures pel Coronavirus.
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