Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 42/2020

Vist 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.
Vist el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es declara prorrogat l’estat
d’alarma fins el dia 10 de maig de 2020.
Vista l’aprovació pel Congrés dels Diputat d’una nova pròrroga de l’estat d’alarma fins
el dia 24 de maig de 2020.
Vist el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, aprovat pel Consell de
Ministres de 28 d’abril de 2020.
Vist el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat de
la Generalitat de Catalunya.
Vist que les concentracions de molta gent en espais comuns podem potenciar la
propagació del virus, pel que les celebracions festives o culturals difícilment es podran
portar a terme en els propers dies.
De conformitat amb l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i de l’article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
DECRETO
PRIMER. Declarar la suspensió de tots els actes i actuacions previstes per la Festa
Major de Sant Salvador, que s’havia de celebrar els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny de
2020, excepte els actes litúrgics que es celebraran d’acord amb les disposicions
sanitaris que es disposin per aquelles dates.
SEGON. Prorrogar excepcionalment per tot l’any 2020 els títols de Pubilla, Dames
d’Honor, Hereu i Cabalers en les persones que van ser proclamades l’any 2019.
TERCER. Declarar la suspensió de l’Aplec de Sardanes previst pel dia 13 de juny de
2020.
QUART. En cas de tenir contractat algun servei o subministrament per la celebració
d’aquestes actes s’acordarà amb el proveïdor la seva anul·lació o aplaçament, si és el
cas.
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CINQUÈ. Disposar que des de secretaria intervenció s’iniciïn els tràmits per aprovar
una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2020, per tal de destinar una part
de la partida de despeses de les festes que s’han suspès a la creació d’una partida per
atendre despeses del COVID-19 en l’àmbit sanitari, d’educació i serveis socials.
SISÈ. Donar compte d’aquest decret a la població i al proper Ple ordinari que se celebri.

Així ho mana i ho signa el Sr. Alcaldes, Jordi Calvís Torrelles, a Golmés a la data de la
signatura electrònica, i la secretària interventora en dona fe.
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