DECRET
caràcter temporal a causa de la COVID-19

Per l’anterior s’ha aprovat l a Resolució SLT/1088/2021, de 16 d’abril, per la es prorroguen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.
Davant l’increment de contagis al municipi de Gimenells, el Departament de Salut juntament amb
aquest Ajuntament ha convingut a bé adoptar les mesures necessàries en l’àmbit de la seva
competència per contribuir al compliment de les disposicions vigents, amb l'objectiu de tallar les
cadenes de transmissió, aïllar contactes i limitar l'expansió del virus.
D’acord amb l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix als alcaldes, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures
necessàries i adequades.
RESOLC
1.Adoptar les següents mesures en matèria de salut pública i seguretat per a la contenció
del brot epidèmic de COVID-19 al municipi de Gimenells durant el termini de 15 dies:
- Suspensió de tot el lleure infantil i les activitats extraescolars que es duguin a terme en els
equipaments municipals.
- Tancament de tots els equipaments esportius municipals.
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En data 16 d'abril de 2021, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès
l'informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de
COVID-19. Aquest informe, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català
de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència,
posa de manifest una situació que sotmet a una enorme pressió assistencial els recursos
sanitaris, amb la taxa d'ocupació de llits de crítics per part de pacients amb COVID-19 encara en
creixement. Cal destacar que en dues setmanes el creixement ha estat del 23%. Aquesta
tendència compromet seriosament l'activitat ordinària dels hospitals. D'altra banda, pel que fa a
la situació epidemiològica, les dades de l'informe confirmen la tendència creixent en les dades
d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic, a un ritme lent, després de la baixada en la
detecció de casos registrada durant la Setmana Santa. Pel que fa a l'Rt de Catalunya, des de fa
quatre dies es torna a situar lleugerament per sobre de l'1.
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Que des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya, en el marc de l'emergència sanitària
vigent provocada pel coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), les autoritats competents han
adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la salut i la seguretat de la
ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació epidemiològica i
assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de necessitat i
de proporcionalitat.
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ASSUMPTE: Aprovació de diverses mesures de prevenció extraordinàries de

- Suspensió del mercat ambulant.
-Tancament de parcs i jardins públics i àrees de joc infantil en tot el municipi de Gimenells.
2.Convocar la comissió epidemiològica bilateral entre el Departament de Salut de la
Generalitat i l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font per aquest dimecres dia 21 d’abril de
2021 a fi de valorar l’evolució de la corba de contagis en el municipi de Gimenells durant les
últimes hores.
3.Demanar a la ciutadania que respecti degudament les normes previstes en la Resolució
SLT/1088/2021, de 16 d’abril, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19 a Catalunya, en resum serien les següents.
1. Mobilitat



Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.



Educació.



Retorn al lloc de residència.



Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors dependents,
persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables).



Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en
territoris limítrofs.



Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials.



Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables.



Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.



Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades.

- Confinament comarcal. excepte mobilitat essencial abans indicada i:


Competicions esportives autoritzades i d'activitats de l'àmbit del lleure educatiu permeses
en la Resolució.



Permisos i visites penitenciaris.



Custòdia compartida.

- Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas).
- Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00
hores i les 06.00 hores. (excepte desplaçaments de caràcter essencials)
2. Reunions i sortides del domicili
Sense canvis al que és vigent ara.
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Assistència a serveis sanitaris i socials.
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- Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

- Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
- Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.
- Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla
ampliada ha de ser el més estable possible.
- Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats,
incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a
visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la
mateixa bombolla de convivència.
- Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics.
S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

- L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada
als requisits següents:

6. Restauració
-Sense canvis: es manté l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i
establiments, amb subjecció a les condicions següents:
- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima
degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules
diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes
de ventilació.
- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres
entre comensals de taules o grups de taules diferents.
- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que
pertanyin a la bombolla de convivència.
- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a
persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre
que es garanteixin aquestes distàncies.
- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran
romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
- Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.
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a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
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5. Serveis i comerç

Número: 2021-0077 Data: 20/04/2021

- En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

7. Educació, infància i joventut
- Es manté l’activitat presencial als centres docents, i s’haurà d’atendre a les mesures adoptades
pel Departament d’Educació, en quan als confinaments de grups.
4.Instar la ciutadania a seguir les normes sobre la distància mínima de seguretat de dos
metres, a protegir-se amb la mascareta en cas de no poder-les complir i a practicar les mesures
d’higiene personal, a casa i a la feina, rentant-se sovint les mans.

Així, constitueix una infracció de caràcter molt greu l'incompliment reiterat del deure d'aïllament
domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de
COVID-19, el qual pot ser sancionat amb multa de 60.001 a 600.000 euros. I constitueix una
infracció de caràcter greu l'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les
autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin
contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat, amb sancions que van des de
3.001€ a 60.000€. Es considera que es produeix un risc o dany lleu per a la salut de la població
quan l'incompliment suposi un risc de contagi per a un màxim de 15 persones, aquesta infracció
pot donar lloc a sancions de fins a 3.000€.

Gimenells, signat electrònicament
L’ Alcalde

Davant meu
La Secretària

Iván Alcolea Marti

Mª Angels Solé Pellisé
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L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador
d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador
específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la
crisi sanitària provocada per la COVID-19.
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L’article 21 de la RESOLUCIÓ SLT/1088/2021, de 16 d’abril, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, estableix que correspon als ajuntaments i a l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància,
inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.
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5.Insistir als veïns de Gimenells i el Pla de la Font en el manteniment del comportament,
majoritàriament exemplar, que fins ara ha evitat una major propagació de la malaltia i demanar
que persisteixin en aquesta actitud per poder continuar mantenint a ratlla la pandèmia.

