
 

 
 
 

 Fundació d’Avis Municipal 
 
 
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 4/2020 
 
A Almacelles, en aquesta data, la Presidenta de la Residència Municipal d’Avis ha dictat una 
resolució que es transcriu literalment com segueix 

 

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, seguint les instruccions del 
Departament de Salut, ha pres les següents mesures en relació amb el coronavirus: 

• Centres de dia. En el cas de centres de dia que comparteixen edifici amb una residència, 
l’ordre del Departament és assegurar que tant els usuaris com els professionals de la 
residència i del centre de dia estiguin en espais separats i no entrin en contacte. Si no es 
poden mantenir els espais separats per tal que els usuaris i professionals es mantinguin 
exclusivament en el seu servei, el centre de dia haurà de cessar temporalment l’activitat i es 
buscaran alternatives a cada usuari (...). 

Atesa la tipologia del centre que presideixo i com a mesura de prevenció específica d’usuaris i 
professionals davant l’alerta de contagi del COVID-19, coronavirus,  

RESOLC, 

Primer.- Cessar temporalment l’activitat del centre de dia que acull la Residència d’Avis 
d’Almacelles, amb caràcter immediat i amb una durada provisional prevista de quinze dies. 

Segon.- Comunicar als Serveis del Consell Comarcal del Segrià, l’anterior circumstància per a 
coordinació del Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) per donar resposta a les necessitats de 
les persones usuàries en situació de vulnerabilitat que viuen soles. 

Tercer.- Fer públic difusió dels anteriors acords per tots els mitjans que siguin disponibles i 
ordenar la Direcció del Centre la comunicació immediata amb les famílies afectades, així com 
la coordinació amb els serveis socials i sanitaris precisos per a l’assegurament de l’adequada 
atenció de les persones afectades vulnerables. 

Quart.-Aquestes mesures de caràcter excepcional i temporal s’actualitzaran d’acord amb les 
recomanacions i ordres que en cada moment emeti el departament de Sanitat, de Benestar i 
Família i la resta d’autoritats competents. 

M. Lluïsa Granero Murgades 

Presidenta de la Fundació municipal d’Avis d’Almacelles 

Almacelles, 12 de març de 2020 
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