Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment
coronavirus Covid-19 (SARS-CoVs), per part de la Generalitat de Catalunya s’ha
activitat el PROCICAT (Pla d’actuació per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt rics) fruit del qual hi ha tota una sèrie
d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia i evitar el contagi.

Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord del Govern de la Generalitat, així com evitar
aquesta propagació al Palau d’Anglesola, com a mesura preventiva es considera
adequat resoldre sobre l’actuació corresponent.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
RESOLC,
PRIMER.- Amb execució de l’acord de Govern de la Generalitat, que es dona per
reproduït es d'aquesta tarda mateix resten tancats els següents equipaments
municipals: biblioteca Josep Pont i Gol, el pavelló poliesportiu, el camp de futbol i les
sales grans del local sociocultural i la llar de jubilats.
SEGON.- El ple municipal d'aquesta nit s’emetrà via xarxes socials, per tant es
recomana seguir-lo des de casa. A partir de demà divendres també queden
restringides les activitats esportives, festives i culturals, al pavelló municipal.
TERCER.- Oferir el telèfon municipal 973601314, per si alguna persona d’edat
avançada requereix d’una emergència.
QUART.- Activar el Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc i notificar el mateix al CECAT.
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Pel que fa al consultori mèdic, a partir de demà divendres no es realitzarà cap visita
programada. Es tanquen agendes i només s'atendran urgències prèvia trucada
telefònica al consultori. Per tant, abans d'anar al consultori presencialment cal trucar al
973 710 974. Gràcies per la comprensió i col·laboració. Recordeu que les 24 hores es
resolen dubtes mèdics al 061.
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Tanmateix, el Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i
com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a
partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres
educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les
activitats extraescolars.
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