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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020018859

Primer.- Atès que des del 12 de març de 2020, la Generalitat de Catalunya manté activat
en fase Emergència-1 el Pla d'actuació del pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc,
degut a la situació activa a Catalunya de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2, la
COVID-19.
Segon.- Atès que des del 16 de març de 2020, per Decret d'Alcaldia núm. 2020005991, es
manté activat en fase d'Emergència-1 el pla de protecció civil municipal de Girona per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, degut
a la situació activa a Girona de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2, la COVID-19.
Tercer.- Atès que el dia 16 d'octubre de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la Resolució SLT/2545/2020, de 15 d'octubre, per la qual
s'adoptaven noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, amb entrada en vigència
des d'aquell mateix dia de la publicació, i s'establia la durada de les mesures en un termini
mínim de quinze dies.
Quart.- Atès que el dia 18 de setembre de 2020 per Decret d'Alcaldia núm. 2020018498,
es va resoldre portar a terme unes mesures addicionals que ajudessin a revertir l'augment
de risc de propagació de contagi de la COVID-19 a la ciutat, i que es mantindrien vigents
fins que ho fos la Resolució SLT/2545/2020, de 15 d'octubre i les seves possibles
pròrrogues.
Cinquè.- Atès que el dia 17 d'octubre de 2020 s'ha publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es
modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, amb entrada en vigència aquest mateix dia de la
publicació, i fins a les 00:00 h del dia 31 d'octubre de 2020.
Sisè.- Atès que la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre addiciona un nou apartat, el
13 bis, en la Resolució SLT/2546/2020, de 16 d'octubre, amb el contingut següent:
"-13 bis Equipaments cívics
En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals
que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la
presencialitat dels participants. Resten excloses d'aquesta suspensió els programes i
activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants,
adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció
social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social,
perruqueria o podologia."
Setè.- Atès el que disposa l'art. 21.1 m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim
Local, i vist els anteriors antecedents, i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- Anul·lar totes les activitats cíviques i comunitàries grupals que es realitzin en els
centres cívics, locals socials i espais cívics municipals, a excepció de:
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- Programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el
lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil
- Activitats d'intervenció social personal que es duen a terme adreçats a col·lectius, com
són: atenció dones, salut mental, immigració, addiccions, o integració social.
- Activitats essencials amb funció social corresponents als serveis personals de
perruqueria i podologia.
- Actes i espectacles culturals d'acord amb les mesures d'aforament i prevenció vigents
que regeixen el sector cultural.
Segon.- Promoure que les activitats anul·lades en els equipaments cívics es puguin portar
a terme a distància o per via telemàtica.
Tercer.- Que les activitats dels equipaments municipals que no es puguin portar a terme a
distància o telemàticament, siguin reprogramades tan aviat com sigui possible, i quan la
situació sanitària respecte la pandèmia de COVID-19 ho permeti.
Quart.- Que no es programi cap nova activitat per a la població en cap equipament
municipal.
Cinquè.- Que els efectes d'aquest decret es mantinguin mentre estigui vigent la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, i les seves possibles pròrrogues.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 21 d'octubre de 2020
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
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