
Al Pinell ens cuidem

Mesures de l'Ajuntament del Pinell per

combatre el COVID19

L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI SUSPÈN I AJORNA EL PAGAMENT DE
TRIBUTS MUNICIPALS COM A MESURA D’AJUT URGENT A L’ECONOMIA

LOCAL DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

ENTRA AQUÍ I CONSULTA LES MESURES

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes i
preus públics municipals als veïns i veïnes del Pinell de Braii en facilitarà
l’ajornament o fraccionament. Se suspenen així els terminis administratius i de
prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret
463/2020. Al mateix temps s’oferiran, en coordinació amb l’Oficina de BASE,
plans individualitzats en cada situació concreta per flexibilitzar els terminis pel
pagament i tràmits de tributs municipals per a la ciutadania, empreses,
comerços, autònoms i establiments de restauració. 

Així mateix també s’activarà un primer paquet urgent de mesures fiscals per
respondre a la situació generada pel COVID-19 per compensar el pagament de
taxes i preus públics municipals 

http://www.pinelldebrai.altanet.org/
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/lajuntament-del-pinell-de-brai-suspen-i-ajorna-el-pagament-de-tributs-municipals-com-mesura
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/lajuntament-del-pinell-de-brai-suspen-i-ajorna-el-pagament-de-tributs-municipals-com-mesura
http://www.pinelldebrai.altanet.org/sites/pinelldebrai/files/recursos/comunicat_mesures_fiscals.pdf


Donem suport a la campanya “Cal
mantenir l’horta d’autoconsum!"
'Ajuntament del Pinell donem suport a la
campanya “Cal mantenir l’horta d’autoconsum!”
Nosaltres ens hem adherit al manifest
Esta és una petició del sector al Departament
d’Interior
L'estat d'alarma prohibeix anar als horts
particulars, només es permet als professionals.
Si tu també t'hi vols sumar pots fer-ho aquí

MESURES EXCEPCIONALS
SEGURETAT MERCAT 
S’han publicat les mesures
excepcionals que s’han adoptat per
a garantir la seguretat al mercat i
que s’han de complir obligatòriament
per part de tots els usuaris.

Xarxa de voluntariat 
Son dies difícils, i als nostres pobles hi ha gent
gran, persones i famílies que potser necessiten
un cop de mà. Coses tan senzilles com:

anar a comprar
anar a la farmàcia
ajudar en alguna gestió
resoldre algun dubte o qüestió sobre la
situació actual

Feines setmanals -
Desinfecció de carrers del
poble
Setmanalment, la brigada municipal
en la col·laboració de ADF Puntalta
169, fan les feines de desinfecció de
carrers del poble
Tot i la situació, seguim treballant per
cuidar a tots los veïns i veïnes,
posem la vida de les persones al
centre 

Si podem fer la compra una vegada a la
setmana, millor que dos
En el marc de les mesures de contenció de la
transmissió de COVID-19, la recomanació què
fem des de l'ajuntament a tots els veïns i veïnes
és sortir a comprar el mínim possible. Això
significa que s'ha de fer una planificació de les
compres i concretar-les en un cop, o com a molt
dos, a la setmana. Recordeu que estes mesures
es recomanen per tal de garantir la salut de

http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/donem-suport-la-campanya-cal-mantenir-lhorta-dautoconsum
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/donem-suport-la-campanya-cal-mantenir-lhorta-dautoconsum
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/mesures-excepcionals-seguretat-mercat
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/mesures-excepcionals-seguretat-mercat
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/xarxa-de-voluntariat-alpinellenscuidem
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/xarxa-de-voluntariat-alpinellenscuidem
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/feines-setmanals-desinfeccio-de-carrers-del-poble
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/feines-setmanals-desinfeccio-de-carrers-del-poble
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/si-podem-fer-la-compra-una-vegada-la-setmana-millor-que-dos
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/si-podem-fer-la-compra-una-vegada-la-setmana-millor-que-dos


tothom i evitar la propagació del COVID19.
 

Certificat autorresponsable de
desplaçament
IMPORTANT | Protecció Civil edita
un model de certificat
autorresponsable de desplaçament
en el marc d'estat d’alarma per a
facilitar que tothom pugue acreditar
que la mobilitat es fa per una de les
causes autoritzades. 

INFORMACIÓ CONSULTORI MÈDIC
PINELL 
Esta situació és excepcional, no s'ha d'entendre
el funcionament dels propers dies com el que
feiem habitualment al Consultori del Pinell, quan
tenim un problema el nostre centre de referència
és el CAP de Gandesa i des d'allí s'organitzarà la
atenció mèdica.
 

Entra al canal de ebando per estar al
dia del que passa al Pinell

NOTÍCIES EBANDO PINELL

INFORMACIÓ Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC

Des de l'Ajuntament "volem enviar a tot el poble un
missatge d'agraïment pel civisme i la solidaritat durant estos
dies de confinament. Sabem que és una situació dura, però

també que és la millor manera d'evitar contagis i que la
situació millore. Per això us animem a continuar respectant

l'aïllament i les mesures de protecció davant el
coronavirus, al mateix temps que us traslladem el suport des

de l'Ajuntament".

http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/informacio-certificat-autorresponsable-de-desplacament
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/informacio-certificat-autorresponsable-de-desplacament
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/informacio-consultori-medic
http://www.pinelldebrai.altanet.org/noticies/informacio-consultori-medic
https://app.ebando.es/channel/pinell
https://app.ebando.es/channel/pinell
https://app.ebando.es/bando/0d654928-902d-4a0a-b7a0-dcf223dca868-1585754381


PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A
CATALUNYA - ÚLTIMA VERSIÓ CLICA AQUÍ:

S'introdueixen canvis pel que fa a les restriccions d'anar a l'hort:

Més info d'interés:

https://www.facebook.com/de.festaalpoble/posts/2666514163446866
https://www.facebook.com/de.festaalpoble/posts/2657858357645780
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200405-12h_corregit.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200405-12h_corregit.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/crida-nous-espais/


https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-03-18-atencio-no-presencial-lamevasalut
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqra
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDmbiJRRFPI-rNLy0daIXBxh

