DECRET D'ALCALDIA
1. Fets:
1. Derivat de la nova expansió del virus COVID – 19 amb l’increment de casos positius
i sospitosos que s’estan produint arreu del país i en localitats properes i també a Calaf,
les autoritats sanitàries recomanen l’adopció de mesures per tal d’evitar nous contagis.

4. Recordem a totes les persones la necessitat ineludible de prevenir els contagis amb
l’ús de la mascareta, el manteniment de les distàncies físiques i la higiene constant de
mans.
2. Fonaments de dret
Primer. Legislació aplicable
- Articles 4a) i 21.1m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
- Articles 8a) i 53.1i) i m) del Decret Legislatiu 20/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa.

Per tot això,
RESOLC
PRIMER. ORDENAR el tancament dels parcs públics i de la pista poliesportiva,
procedint al seu precinte per part dels serveis tècnics municipals.
SEGON. DETERMINAR que les mesures establertes en el punt anterior seran vigents
des de la signatura d’aquest decret i fins a nova ordre.
TERCER. DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació en la
propera sessió ordinària que se celebri.
QUART. COMUNICAR la present resolució als serveis tècnics municipals i a tots els
regidors de la Corporació.
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3. Recomanem als establiments comercials i als casals d’estiu la necessitat d’extremar
les mesures de prevenció i control contra el COVID – 19.
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2. Per aquest motiu, aquesta alcaldia i el conjunt del govern municipal volem actuar
amb la prudència que l’evolució de la pandemia d’aquests darrers dies aconsella, per
no haver de lamentar-nos-en més endavant. Per això, considerem necessari ordenar
el tancament dels parcs i de la pista poliesportiva d’aquesta localitat.
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L’alcalde.
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CINQUÈ. DONAR PUBLICITAT a aquestes mesures a través dels mitjans de difusió
municipals.

Calaf, document signat electrònicament.
En dono fe,
El secretari interventor.

