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DECRET D’ALCALDIA 21/2020 
Vilanova de l’Aguda, a 16 de març de 2020 
 
 
A Vilanova de l’Aguda, a la data a la capçalera indicada. Davant meu, Anna Mª 
Lechosa Pons, secretària de l’Ajuntament, la Il·lm. Sra. Alcaldessa ha dictat un 
Decret que literalment transcrit en la seva part dispositiva és com segueix: 
 
 
Atesa la fase d’Alerta dintre del Pla d’emergència Municipal, en coherència amb 
l’aprovació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya, per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, amb motiu 
del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, i en atenció a les mesures adoptades pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova de l’Aguda pren un 
seguit de mesures orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, 
contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris; que seran d’aplicació des 
d’avui mateix i durant els propers 15 dies, podent-se ampliar i prorrogar en cas de 
necessitat. 
 
Les mesures s’adequaran a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a 
les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla 
d’emergències PROCICAT. 
 
En exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f, 236 i 237 
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, aquesta Alcaldia fa públics els següents 
acords tot ordenant el seu compliment. 
 
Primer. Acordar el tancament, durant un període de 15 dies, de moment, dels 
equipaments municipals següents: 
 
- Bar casal a Vilanova de l’Aguda 
- Local social del de Vilanova de l’Aguda, l’Alzina, Ribelles i Vilalta. 
- Zona lúdica de Santa Perpetua. 
 
Segon. Procedir al tancament, per un període de 15 dies, de les instal·lacions 
poliesportives i els parcs infantils. 
 
Tercer. Es tanca l'atenció al públic presencial a l’edifici de l’Ajuntament i es suspèn 
l’agenda de visites, durant un període de 15 dies. 
L'atenció serà només telemàtica a través de la seu electrònica: https://seu-
e.cat/ca/web/vilanovadelaguda, per telèfon: 973462177, o per correu electrònic: 
ajuntament@vilanovaaguda.ddl.net 
Per qualsevol urgència, es posa a disposició de la població el telèfon de l’alcaldessa: 
639256500 
 
Quart. Es suspendran totes les activitats del municipi fins a nou avís. 
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Cinquè. Recomanar a tots/es els veïns/es, les entitats, associacions, col·lectius, 
empreses i organismes que segueixin les recomanacions de prevenció i restricció 
establertes pel Govern. 
 
Sisè. Garantir els serveis municipals més essencials, per a la qual cosa l’Ajuntament 
aplicarà un conjunt de mesures adreçades a aquells que es considerin més 
essencials com són: els serveis sociosanitaris municipals, el servei i subministrament 
d’aigua, neteja i residus, l’enllumenat públic i l’atenció al públic. 
 
Setè. Que es procedeix a fer públic aquest decret al conjunt de la població i la resta 
d’interessats per a la seva observança i compliment, amb indicació expressa de que 
aquestes mesures poder ser objecte d’actualitzacions i/o modificacions en funció de 
la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que 
es comunicarà oportunament. 
 
 
 En dono fe                                                   
L’alcaldessa,    La secretaria interventora 
 
 
 
 
Montserrat Fornells i Solé       Anna Maria Lechosa Pons 
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