RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Núm. Exp.: 2020/1477
Assumpte: Actualització de les mesures preventives contra la transmissió
del Coronavirus SARS-CoV-2
Antecedents de fets:
El passat dia 11 de març, mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/375, es
van adoptar una sèrie de mesures amb l’objectiu de prevenció de la transmissió
del Coronavirus SARS-CoV-2. Aquestes mesures incloïen l’anul.lació de les
activitats organitzades per aquest Ajuntament així com el tancament dels
equipaments i serveis municipals que, principalment, estan adreçats a la població
de risc, gent gran i infància.

Fonaments de dret:

Helena Muñoz Amorós

En aquest sentit, en compliment del que preveu l’article 21.1.a) i m) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així com l’article
53.1.a) i m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC
Primer.- Deixar sense efecte la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/375 i prendre
com a referència els presents acords quant a les actuacions a dur a terme per a
la prevenció de la transmissió del Coronavirus SARS-CoV-2.
Segon.- Procedir al tancament de tots els equipaments municipals, tant
culturals com esportiu i veïnals. Pel seu caràcter de subministrament de
productes de primera necessitat, quedarà obert el mercat municipal, respectant
els límits de l’aforament que marca la normativa vigent i les actuals directrius
d’un terç del total de la seva capacitat.
També romandran tancats al públic l’espai de les barbacoes del parc dels
Pinetons i el quiosc del parc del riu Ripoll.
Segon.- Suspendre la celebració del mercat setmanal dels dimecres i el mercat
dels aturats dels dissabtes.
Tercer.- Anul.lar tots els actes i activitats culturals, esportius o veïnals
organitzats per les entitats que es duguin a terme tant a l’interior dels
equipaments municipals com a l’espai i via pública.

José María Osuna López

Signatura 1 de 2

13/03/2020 Alcalde

Signatura 2 de 2

13/03/2020 Secretària

Posteriorment, tant el govern de la Generalitat de Catalunya com el govern
central han aprovat un seguit de mesures complementàries per a contenir la
transmissió del coronavirus. Un exemple ha estat el tancament dels centres
educatius, des de les escoles bressol fins a les universitats del nostre territori.
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Quart.- Anul.lar les jornades de portes obertes dels centres educatius de
Ripollet, tot estant atents a les directrius que marqui el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel que fa als terminis de la
preinscripció escolar del curs 2020-2021.
Cinquè.- Aquestes mesures, que són d’obligat compliment tant pels
departaments municipals com per l’empresa municipal Genera, Mitjà Propi
Ripollet, SL, tindran efectes des del dia d’avui, 11 de març, durant un termini de
quinze dies. Tot i això, aquestes actuacions podran modificar-se en funció de les
informacions que es vagin produint i que comuniquin les autoritats pertinents.
Sisè.- Donar publicitat del contingut d’aquesta Resolució a través de tots els
canals d’informació i comunicació municipal, xarxes socials institucionals i
mitjans de comunicació municipals.
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Ripollet, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde,

En dono fe als efectes de fe pública,

José M. Osuna López

Helena Muñoz Amoròs

13/03/2020 Alcalde
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Setè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple
municipal.
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