TITOL: Compliment mesures extraordinàries COVID-19.
CLASSIFICACIÓ: Ordenances.
COMISSIÓ: Governació.
DATA: Desembre 2020

En Manel Ezquerra Tomàs, Alcalde-President de l'Ajuntament de la Vila
d'Alcarràs, en virtut d’allò establert a l'article 53.1.f) 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.
ANTECEDENTS:
Durant la segona onada epidèmica, caracteritzada per la transmissió
comunitària del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 rau
principalment en l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per
protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a
l'empara de la legislació aplicable.
D’aquestes mesures en destaca el deure d’aïllament domiciliari ordenat a
les persones que hagin donat positiu de COVID-19, així com als seus
contactes estrets.
En aquest escenari, s’han vingut detectant a Alcarràs casos de persones que
incompleixen l’aïllament domiciliari malgrat constituir casos confirmats de
COVID-19 o persones que són contactes estrets.
L’Ajuntament té competències en el control del compliment de les mesures
preventives adoptades a l'empara de la legislació sanitària i de protecció
civil aplicable, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació
de la malaltia.

DISPOSO:
Recordar a tots els vilatans i vilatanes el contingut anterior i la importància del
compliment de les mesures preventives adoptades per combatre la pandèmia,
així com les multes que s’imposaran altrament. L’incompliment de l’aïllament
domiciliari per persones que hagin donat positiu de COVID-19, multa a partir
de 3.001 €. L'incompliment 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, multa de fins a 3.000 €.
Ho mana i signa l’Alcalde-President, de la qual cosa, com a Secretari, dono fe.
Alcarràs, a la data al marge
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