BAN OFICIAL - Declaració de l'Estat d'Alarma per
evitar la propagació del coronavirus COVID-19.
El Govern de l’Estat, en exercici de les facultats que li atribueix l’article 4, apartat b) de l’article 116.2 de la
Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels Estats d’Alarma, Excepció i Setge, ha aprovat el Reial Decret
463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
causada pel COVID-19.
A continuació n’assenyalem les mesures adoptades per decret d’alcaldia de 16 de març de 2020:
PRIMER: Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat
d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les
següents activitats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
Assistència a instal·lacions sanitàries.
Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
Tornar al lloc de residència habitual.
Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables.
Desplaçament a entitats financeres.
Per causa de força major o per situació de necessitat.
Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors
activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.
SEGON: Mesures i Serveis essencials de l'Ajuntament de Barberà de la Conca:
SERVEIS MUNICIPALS: La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barbera de la Conca ha acordat:
•
•
•
•
•

A partir de dilluns 16, i per tal de protegir els treballadors de la casa però garantint el servei integral,
s'han habilitat dos posicions de tele treball des de domicili (Secretaria i Administració).
L'Ajuntament restarà tancat al públic, totes les peticions s'hauran de fer via telemàtica com vam
informar en el decret anterior.
L'Ajuntament, atendrà Telefònicament de 8 a 12:30 al 977887010.
La Brigada Municipal realitzarà tasques úniques de manteniment de serveis (Aigua Potable Ollers i
Barberà, enllumenat públic, neteja).
La Deixalleria Municipal Restarà Tancada.

TERCER: Mesures respecte als Bars i Restaurants:
•
•

Tancament de la Marinada.
Pel que fa al Cafè, tancament del Bar amb la possibilitat de mantenir la botiga oberta, al ser
establiment de primeres necessitats.

QUART: La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barbera de la Conca ha acordat respecte a: ACCIÓ
SOCIAL:
•
•
•

El no cobrament dels canons d'explotació del Cafè i de la Marinada mentre restin tancats per RD.
El no cobrament/bonificació de les quotes de la Llar d'infants mentre s'allargui l'episodi.
La Brigada Municipal atendrà a totes aquelles persones vulnerables que puguin necessitar quelcom.
Per tal d'activar el servei, truqueu a l'Ajuntament de 8 a 13h al 977887010. Si sabeu d'algú que ho
pugui necessitar, feu que li arribi aquesta informació.

CINQUÈ: A fi i efecte, de controlar, acotar i ajudar als sanitaris a frenar la propagació del Coronavirus,
procedim a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Queden prohibides les batudes de caça.
Tancament de l’Escola Valldemur des del 13 fins al 27 de març, ambdós inclosos. Tancament de
l’Escola Bressol Ralet Ralet del 13 al 27 de març, ambdós inclosos. Cancel·lació de les activitats
extraescolars del 13 a 27 de març, ambdós inclosos.
La no autorització de festes i activitats multitudinàries al municipi.
Tancament de la Sala del Teatre i del Vídeo.
Tancament del Castell Templer a Esdeveniments i/o visites.
Suspensió de les visites guiades.
Tancament dels següents locals públics en ús per cessió: Local Associació de Dones, Local
Associació de Músics, Local Associació de Joves i Gimnàs (Societat).
Queden suspeses, així mateix, les revetlles, desfilades i festes populars.

SISÈ: Mesures relatives al funcionament de les Administracions Públiques:
1. Es suspenen i s'interrompen els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en el qual perdi vigència el Reial Decret o, en el
seu cas, les pròrrogues del mateix.
2. Els terminis de prescripció i de caducitat de totes les accions i drets quedaran suspesos durant el termini
de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin.
Des de l'Ajuntament de Barberà de la Conca s'estant prenent les decisions sobre les quals som competents,
de tancament d'espais i suspensió d'activitats per mirar de contenir la transmissió del virus SARS-CoV-2,
fent-nos ressò de les directrius que el Govern de l'Estat i de la Generalitat han fet públiques com a mesures
de prevenció recomanades per protegir a la població més vulnerable del COVID-19, i evitar que es saturin
els serveis mèdics que tota la població necessita.
És per aquest motiu que apel·lo a la responsabilitat col·lectiva i demano a la ciutadania del municipi de
Barberà de la Conca que es quedi a casa i restringeixi els seus moviments a l'estrictament necessari.
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