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BAN 
 
L’Ajuntament dels Garidells ha decidit un seguit d’actuacions preventives de control del Covid-19, 
d’acord amb les mesures adoptades per la Generalitat des de la declaració de la fase d’alerta del 
Procicat i atenent també l’evolució dels fets en els últims dies. 
 

Les mesures són les següents: 
 

1. Amb caràcter general, suspensió de les activitats considerades no essencials que tinguin 
lloc en instal·lacions i equipaments municipals. Des d’avui mateix i durant un període mínim 
de 15 dies, entre el 13 i el 27 de març inclosos. 

 

2. Durant aquest període, romandran tancats al públic i se suspendran totes les activitats, 
tant municipals com les que siguin organitzades per entitats o particulars que tinguin lloc al 
local sociocultural. 

 

3. En relació amb l’activitat interna de l’Ajuntament, les oficines estaran obertes al públic als 
veïns només per aquelles tramitacions presencials, personals i intransferibles. La resta de 
tramitacions es faran via telemàtica o telefònica. 
 

4. S’aplicaran les mesures amb caràcter preventiu que recomanen les autoritats sanitàries, entre 
elles garantir la distància de seguretat mínima entre persones. 

 

5. En matèria educativa se seguiran els criteris que apliqui el departament d’Educació de la 
Generalitat. En aquest sentit, informar que d'acord amb l'anunci del govern de la Generalitat 
de tancament dels centres educatius a tot Catalunya, l’Escola Josep Veciana de Perafort 
tancarà també a partir d'aquest divendres 13 de març. 

 

6. Es demana a la població que es disminueixi l’activitat social i la mobilitat al que sigui 
imprescindible, sobretot aquelles persones que formen part dels col·lectius de risc i que se 
segueixin canals informatius oficials.  
 

MÉS INFORMACIÓ: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ 
 
Gràcies per la comprensió i col·laboració. 
 
 
Signat digitalment  
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde. 
Marc Bigordà Prió 
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