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Marc Bigordà Prió, alcalde de l’Ajuntament dels Garidells,  

 

INFORMO 

 

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:  

 

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.  

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.  

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.  

d) Tornar 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  

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.  

h) 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 de carburants. 

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels 

agents de l’autoritat.  

 

A banda del mencionat anteriorment també es vol informar que: 

 

a) Poden posar-se en contacte amb qualsevol regidor/a de l’Ajuntament si 

necessiten quelcom extraordinari sobre el qual des de l’Ajuntament us puguem 

servir d’ajuda. 

b) El Casal romandrà tancat fins a l’adjudicació del nou licitador. Durant aquesta 

setmana es penjarà a la pàgina web municipal les bases de licitació, a les quals 

s’hi podrà concórrer durant deu dies hàbils des que s’hagin publicat. 

c) L’Ajuntament romandrà tancat al públic fins a nou avís. Únicament es podrà 

atendre al públic excepcionalment, prèvia trucada informant del motiu de la visita 

i prenent les màximes mesures de prevenció. 

d) Si volen estar informats més àgilment de nous fets que puguin ocórrer, suggerim 

que es descarreguin l’aplicació mòbil ebando i us afegiu a la llista Els Garidells. 

 

Tot plegat es comunica per al coneixement general i pel seu compliment.  

 

Els Garidells, a 16 de març de 2020 
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