Ajuntament de Pals

BAN
CARLES PI RENART, alcalde de l’Ajuntament de Pals,

FAIG SABER:
Un cop publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm.67, de 14 de març de 2020,
el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i amb l’objectiu de
contribuir a evitar la propagació i el contagi per part d’aquest, s’adopten, amb caràcter
excepcional i únicament per al període comprès entre el 16 i el 30 de març de 2020,
ambdós inclosos, les mesures següents:


Tancament de totes les dependències de titularitat municipal. No obstant això, i
pel que fa referència a la Casa Consistorial, es garantirà l’assistència telefònica
i telemàtica amb personal administratiu i durant la jornada laboral habitual (de
dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h). Així mateix succeirà amb l’Oficina
municipal de Turisme, la qual igualment atendrà, de forma no presencial, les
consultes que es dirigeixin dins l’esmentada jornada.



Tancament de les oficines de la Policia Local, la qual es limitarà a l'atenció
telefònica, sense perjudici de situacions d’acreditada urgència que justifiquin un
altre tipus d’atenció. Per altra banda, es garanteix el patrullatge d’agents en
condicions de normalitat.



Suspensió de les visites programades, així com de l’agenda de l’Alcaldia i de la
resta de càrrecs electes de l’Ajuntament de Pals en la seva totalitat.



Suspensió de totes les activitats esportives, culturals i de lleure organitzades
per l’Ajuntament de Pals, així com aquelles altres dutes a terme per entitats
privades en instal·lacions de titularitat municipal, les quals restaran tancades al
públic.



Cancel·lació del mercat de segona mà i ús compartit i restricció del mercat
setmanal a la venda de productes de primera necessitat.



Tancament del consultori mèdic, excepte per a les urgències (així, per exemple,
tal sols es practicaran les analítiques urgents). No obstant això s’atendrà
telefònicament dins l’horari habitual.



Finalment, i pel que fa referència als Serveis Socials municipals, aquest és un
servei que igualment es restringirà, de tal manera que els col·lectius més
propensos a recórrer a aquest servei (gent gran que viu sola, o bé que està
sola però necessita una assistència puntual per a tasques quotidianes, tals com
comprar, anar a la farmàcia, ...), podran trucar a l’Ajuntament de Pals, de
dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h i, fora d’aquest horari, a la Policia Local.

Ajuntament de Pals
Aquestes mesures es prorrogaran més enllà del proper 30 de març en la mesura que
no s’aixequi l’estat d’alarma declarat mitjançant l’esmentat Reial Decret 463/2020, de
14 de març.
El present ban d’Alcaldia no desplaça el contingut del ban d’Alcaldia publicat el 12 de
març de 2020, sinó que el complementa.
Pals, 15 de març de 2020
Carles Pi Renart
member:
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