Procediment:Procediment Genèric Protecció Civil
Ref. Expedient: 395/2020

DE MESURES A SEGUIR EN EL RESTABLIMENT L’ACTIVITAT ECONÒMICA A PARTIR DEL 14
D’ABRIL EN EL MARC DE LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL DEL COVID-19
Manel Ezquerra Tomas, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcarràs.
En el marc de la crisi sanitària, econòmica i social del COVID-19 i de la finalització delperíode que
obligava a aturar totes les activitats econòmiques no essencials entre el 30de març i el 9 d'abril inclòs en
el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març per evitar la propagació de la COVID-19.

Donant continuïtat als diferents decrets i bans informatius dictats des de la declaració de l’estat d’alarma,
per tal de recordar i conscienciar a la població de les necessitats del manteniment de les mesures
confinament domiciliari i de restricció de moviments com a la mesura més eficaç per al control de la
pandèmia.

FAIG SABER:
1.- Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, els desplaçaments i
trobades d’oci o familiars, a la via pública pública així com l’obertura general de comerços i locals,
exceptuant els casos que es detallen a continuació:
Es permet la realització de les següents activitats econòmiques:
- El subministrament i distribució d'aliments i productes de primera necessitat
- Les activitats sanitàries
- Les activitats de seguretat i telecomunicacions
- El subministrament d'energia elèctrica, de productes derivats del petroli i gas natural
- Els serveis indispensables de les empreses que poden reprendre l'activitat: components, neteja,
vigilància i seguretat, manteniment, avaries urgents i indispensables i transports de mercaderies i
persones.
- La recollida i gestió de residus
- L'abastiment d'aigua
- El transport públic subjecte a restriccions en l'oferta
- L'administració de Justícia i els serveis associats al sector com les notaries i gestories, d'acord amb els
serveis essencials fixats
- Els comerços que poden reprendre la seva obertura al públic són els establiments que ofereixen
alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics,
òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, productes i serveis relacionats amb la telefonia i
informàtica, papereria i premsa, combustible per a l'automoció, estancs, aliments per animals de
companyia, bugaderies i comerç per internet. La permanència als establiments comercials que tinguin
permesa l'obertura haurà de ser l'estrictament necessària per realitzar l'adquisició d'aliments i productes
de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes als propis establiments. En
tots els casos, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors/es i empleats/des mantinguin la
distància de seguretat d'entre un i dos metres per tal d'evitar possibles contagis.
- Els serveis de lliurament de menjar preparat a domicili per a aquells establiments que tinguin llicència i
compleixin els requisits que marqui l'Ajuntament, i compleixin les mesures de seguretat dictades per evitar
la propagació del COVID-19.
- En el cas de les perruqueries, tan sols es permet el servei a domicili per garantir l'atenció i higiene de les
persones més vulnerables.
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D’acord amb l’Ordre SND/340/2020 del Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, segons la qual es
suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que
existeixi risc de contagi per persones relacionades amb aquesta activitat.

Número: 2020-0341 Data: 16/04/2020

Com que això suposa un retorn a la situació prèvia existent entre el 14 i el 29 de març, regulada pel Reial
Decret 463/2020 de 14 de març, però continua la necessitat imprescindible d’evitar al màxim els contactes
entre persones i seguir amb el distanciament social i les mesures de protecció per evitar un repunt de
contagis.

Codi Validació: M392YMFXLAPDZYW97GMTK24ZM | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Manel Ezquerra Tomàs (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/04/2020
HASH: 244cd838b4700058c49b79dc0a3c1dc2

BAN

- Mitjans de comunicació
- En tant que ha finalitzat la limitació de l’activitat laboral als serveis essencials, atès que ja ha finalitzat el
període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones treballadores excepte els serveis
essencials, es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de
conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

Si fos imprescindible l’ús del transport públic, es seguiran les següents recomanacions:
-Portar mascareta o similar mentre s’utilitzi el transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions,
parades i passadissos. També és recomanable l’ús de guants.
-Evitar les hores punta sempre que sigui possible i preveure un temps més llarg de l’habitual per a fer els
desplaçaments per les limitacions d’accés i controls de seguretat que esdevinguin. A l’Ajuntament es
poden consultar els horaris de l’ATM la http://www.atmlleida.cat/horaris/12 , tot trucant al telèfon
900106848, indicant que les línies d’autobús es mantenen en el seu horari habitual i reduït.
-Procurar mantenir una distància de seguretat amb les altres persones usuàries del transport públic.
-A les parades d’autobús, fer una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre usuaris. Fer-la recta,
sense ocupar tota la vorera.
-Deixar l’espai a l’usuari que us precedeixi per validar el títol.
-A les parades d’autobús, deixar un espai ampli davant les portes i permetre que els usuaris que surten ho
puguin fer amb comoditat. Entrar sense aglomerar-se.
-A l’interior dels autobusos interurbans, intentar no seure davant d’una altra persona, no ocupar el
passadís entre seients i, en la mesura del possible, seure en fileres diferents a les de les altres persones
usuàries.
-En sortir del transport públic, rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb un gel hidroalcohòlic.
4.- Continua suspesa l'activitat educativa pública i privada fins a nou avís.
5.- La Casa Consistorial de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals continuen treballant, però
donada la suspensió dels procediments administratius i de la caducitat i prescripció de les actuacions
administratives, per tal de reduir la mobilitat de la ciutadania i preservar la salut dels empleats i dels
administrats, tots els serveis municipals, així com l’Oficina d’Atenció Ciutadana, atendran al veïnat
telefònicament al 973.79.00.04 i per correu electrònic ajuntament@alcarras.cat. En cas d'urgència o
impossibilitat d’atendre telemàticament, es concertaran cites prèvies amb el veïnat afectat.
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3.- En relació a la mobilitat, limitada a determinades activitats ja descrites anteriorment, s’optarà
prioritàriament per anar a peu. Si s’utilitza el vehicle privat, es farà amb una sola persona per fila. En
aquests casos, es prendran les mesures necessàries de protecció que es tinguin a l’abast (mascareta o
cobertura de la boca i nas, evitar tocar-se ulls, boca i nas i mantenir una bona higiene de mans).

DECRET

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries. Recordem que el CAP d’Alcarràs, a partir de dilluns 16 de març i
fins a nou avís, només atendrà urgències.
c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial respectant els
serveis mínims de cadascuna de les empreses.
d) Retornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat semblant a les descrites anteriorment en aquest BAN, que haurà de fer-se
individualment, llevat que s’acompanyin persones dependents o per una altra causa justificada.
i) 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.
j) Les persones propietàries d'animals de companyia podran treure el seu animal a la via pública sempre i
quan ho facin individualment, sense participar en passejades col·lectives i tan sols a 100 metres del
domicili habitual.
i) Quant a mudances, només es podran realitzar aquelles segons les quals es justifiqui urgència.
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2.- Donada la necessitat d’evitar la propagació de la Covid-19 i el manteniment de l’estat d’alarma, els
veïns i veïnes només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per realitzar les
següents activitats:

Els tràmits i peticions municipals, es poden realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament,
ubicada al lloc web: (https://alcarras.eadministracio.cat/info.0
6.- Romanen tancats equipaments i parcs municipals fins a nou avís. Igualment les insal.lacions
esportives del Patronat Municipal d’Esports, el Pavelló municipal, camp de futbol i altres instal.lacions
esportives en espais púbics o centres escolars, el Centre Cultural Municipal (tret per als serveis socials
relacionats amb la emergència sanitària), la Biblioteca Municipal, El Casal del Jubilat, l’Escola bressol
municipal, l’Escola de dibuix i pintura i l’Escola de música, la deixalleria municipal i altres centres
municipals amb atenció al públic.
7.- No es permet l’ús de parcs parcs infantils i instal·lacions esportives a l’aire lliure, ni espais o zones
comunitàries, com aparcaments o terrats.
8.- La Policia Municipal recomana utilitzar l’assistència presencial solament en casos urgents, poden
trucar abans de desplaçar-vos a les dependències policials, al telèfon 639.793.035.

Igualment posem a disposició de la ciutadania el servei del “Telèfon d'ajuda d'Alcarràs #etfemcostat”.
Pren nota d’aquest telèfon 722 677 515 . per si et fa falta un cop de mà o vols ser voluntari truca. Aquests
dies són difícils per tothom, però ho són molt més per la gent gran que viu sola o per les persones
vulnerables que també viuen així. Si saps de persones a qui els faci falta ajuda o, simplement, necessitin
parlar una estona amb algú sobre el que convingui, fes-nos-ho saber i facilita'ns un telèfon o qualsevol
altra manera de contactar. Volem saber què necessiten i fer-los costat. Si vols ser voluntari i ajudar-nos a
vetllar per aquells que més ho necessiten, truca i apuntat a la Borsa de Voluntariat.
11.- L’Ajuntament posa en funcionament des del 14 d’abril un servei psicològic i telefònic gratuït per
atendre les persones que visquin un procés de dol o pèrdua. Cal sol·licitar-ho a través dels serveis
personals de l’Ajuntament web: serveispersonals@alcarras.cat
12.- Continua suspès temporalment el mercat ambulant setmanal de la Pl. del Mercat que es realitza
habitualment els divendres.

DECRET

10.- L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una Oficina Virtual d’Atenció a les persones que
tinguin alguna dificultat derivada de la crisi sanitària COVID-19, ja sigui habitacional, social, de violència
masclista, econòmica, o d’assessorament. Es pot contactar a través dels serveis personals de
l’Ajuntament web: serveispersonals@alcarras.cat
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9.- El cementiri municipal roman tancat a les visites i només restarà obert per serveis, que hauran de
seguir les directrius dictades per les autoritats competents quant a vetlles i cerimònies.

14.- Continuen suspeses i/o ajornades les activitats culturals, socials, festives i esportives organitzades
pel Centre Cultural, Biblioteca i Patronat municipal d’Esports i d’altres organitzacions relacionades amb les
programacions d’actes municipals, les revetlles i els actes populars a l’exterior i l’interior d’equipaments o
espais municipals. També les activitats de l’espai la Flama i les activitats recreatives infantils incloses les
privades.
15.- Donant compliment a les mesures de suspensió de terminis administratius i de la caducitat i
prescripció de les actuacions administratives per tal de potenciar el confinament i la seguretat de les
persones en la lluita contra la pandèmia, continuen suspeses temporalment les sessions plenàries, les
comissions informatives, les meses de participació ciutadana i les formacions programades per
l’Ajuntament, fins que es publiqui un decret de convocatòria amb aquesta finalitat. Tots i aquesta
suspensió es continuen realitzant les reunions de la Junta de Govern i les convocatòries dels diferents
òrgans col·legiats per raons d’urgència i necessitat improrrogable dels assumptes.
Es mantindran les reunions del Comitè d’emergència del Pla d’emergència municipal, a la que assistiran
els membres que consten al pla relacionats amb el voluntariat de protecció civil, de sanitat, serveis socials
i de la seguretat local, així com un portaveu per cada grup polític municipal, presidida per l’Alcalde i
assistida pel secretari o funcionari en qui delegui. En tot cas es prioritzarà la participació telemàtica dels
assistents. En aquests sessions es dona compte setmanal de l’evolució de la pandèmia al nostre municipi.
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13.- Es perllonga fins a nou avís el protocol de seguiment de persones vulnerables per part del Servei de
Socials Comarcals.

Es mantindran els canals de comunicació entre els regidors i aquests amb els òrgans de govern de forma
telemàtica i mitjançant les xarxes creades a l’efecte.
16.- Queden suspeses les activitats d'hostaleria i restauració. Poden prestar exclusivament serveis de
lliurament de menjar preparat a domicili aquells establiments que tinguin llicència i compleixin els requisits
que marqui l'Ajuntament tal i com s'estableix al primer punt d'aquest BAN.
17.- De conformitat amb l’Ordre SND/340/2020 queden suspeses les obres a edificis on hi hagi persones
(llogaters de l’habitatge o altres treballadors no relacionats amb l’obra) que es puguin creuar amb els
treballadors de la construcció. Queden exceptuats d’aquesta suspensió aquells treballs i obres puntuals
que es realitzin als immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents i necessàries en
instal·lacions i avaries. També s’estableix com a excepció aquelles obres que es puguin sectoritzar o
separar dins de l’immoble per evitar el contacte d’obrers amb persones alienes als treballs. De la mateixa
manera, s’exceptuen d’aquesta suspensió els treballs de vigilància en el propi immoble.

19.- Es recorda que les trobades veïnals a la via pública (incloses places, parcs i entorn natural) estan
prohibides.

21.- L’Ajuntament, seguint les instruccions de la Generalitat de Catalunya i els protocols d’actuació del
Departament de Sanitat, iniciarà el servei d’allotjament de temporers per tal que la principal activitat
econòmica del municipis pugui tenir un servei d’atenció complementari al de les explotacions agrícoles del
municipi. Igualment es posarà disposició del Departament de Sanitat un Centre de confinament per si
apareixen situacions de persones temporeres amb sospita de contagi de Covid-19 que sense possibilitat
de tornar al seu domicili habitual, puguin romandre en quarantena segons els criteris i condicions del
protocol que aprovi el Departament de Sanitat.

DECRET

20.- L’Ajuntament ha procedit a l’adquisició de mascaretes i guants i altres equips de protecció personal
(EPI) destinat al personal municipal destinats en serveis essencials i amb exposició al públic. Així mateix
el voluntariat social ha facilitat diferents mascarelles i EPI de fabricació pròpia, que s’han distribuïts entre
els col·lectius amb major exposició i risc de contagi. La Diputació, mitjançant el Consell Comarcal o
directament a l’Ajuntament facilitarà elements d’ EPI distribuïts per l’administració de l’Estat o de la
Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament continua treballant per trobar solucions però donada la situació del
mercat, és difícil aconseguir-ne.
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18.- Les persones que vulguin practicar el bon veïnatge i es prestin a ajudar o col·laborar amb altres veïns
i veïnes més vulnerables davant el COVID-19, estan obligades a complir les mesures d'higiene i protecció
així com les distàncies de seguretat entre persones abans descrites. Les persones voluntàries han d'estar
en condicions de salut òptimes i no presentar cap símptoma de malaltia o infecció per desenvolupar
aquestes tasques de bon veïnatge.

Tot el qual es fa públic per al seu coneixement i compliment.
Alcarràs a 15 d’abril de 2020.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
L’Alcalde.
Manel Ezquerra Tomàs.
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22.- Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de
l’autoritat segons la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny.

