
 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
 
Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París 
Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida 
 
Lleida, 12 de març de 2020 
 
Per decret d’aquesta Alcaldia de data d’avui s’han adoptat un seguit de mesures en 
execució de l’acord de Govern de la Generalitat, relatiu a la problemàtica creada pel 
conegut popularment com a coronavirus Covid-19. Per aquest acord quedaven  
suspesos durant 15 dies a comptar de l’endemà de la resolució (entre el dia 13 i 27 de 
març) tots els actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida que 
tinguin un aforament superior a 1.000 persones o inferior, però limitant l’aforament a un 
terç de la seva capacitat. 
 
La resolució de l’Alcaldia també suspenia un seguit d’actes municipals i activitats en 
els equipaments de l’Ajuntament  i donava diverses instruccions en relació a diversos 
tipus de reunions.  
 
En aquest decret es feia una especial referència a que podria ser ampliat per futurs 
decrets en funció de l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que també està ultimant 
l’adopció de la mesura de tancament de tots els centres educatius de Catalunya, amb 
efectes del dia de demà (13 de març). Per tal d’actuar amb la màxima coherència amb 
les mesures del Govern i per evitar aquesta propagació a la ciutat de Lleida, també cal 
adoptar la mesura preventiva de tancament de les escoles bressol municipals amb 
efectes del dia de demà. 
 
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.- Ampliar el Decret de data d’avui de mesures per evitar la propagació a la 
ciutat de Lleida  de les malalties derivades del Covid-19 i en coherència amb l’acord de 
Govern anunciat per la Generalitat de Catalunya, queda suspesa l’activitat de les 
escoles bressol municipals, amb tancament de les instal·lacions. Aquesta suspensió 
tindrà efectes des del dia de demà (13 de març) i durarà fins que el departament 
d’Educació de la Generalitat mantingui el tancament preventiu dels centres escolars 
d’educació infantil i primària.  
 
 
 



 

 
 
SEGON.- Fer públic aquest acord i notificar-lo a tots els serveis municipals, als efectes 
oportuns. 
 
 
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde en el lloc i data indicats. 
 
 
        En dono fe 
        El secretari general 
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