GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Salut
Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria)
08028 Barcelona

Assumpte: Sol·licitud d’aixecament de les mesures especials en matèria de
salut pública adoptades als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la
Granja d'Escarp, Seròs, Soses, Torres de Segre i a determinats municipis del
Segrià i la Noguera.

RAMON SOLSONA I VILA, major d’edat, amb DNI núm. 78.148.691-G, actuant en
nom i representació, en qualitat de Secretari General de la FEDERACIÓ
PROVINCIAL D’HOSTALERIA DE LLEIDA, amb CIF núm. G-25027608, i domicili
social i a efectes de notificacions, a l’Av. del Segre, núm. 7, Altell P de Lleida, email: federacio@hostaler.org, compareix i EXPOSA:
PRIMER.- L’organització empresarial a la qual represento es troba inscrita a la
Secció de Relacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Delegació Territorial a Lleida. D’acord amb els seus estatuts té un
àmbit territorial que comprèn tota la província de Lleida i un àmbit funcional de totes
les associacions empresarials dedicades a l’activitat de l’hostaleria, l’oci nocturn i
l’allotjament turístic.

Entre les associacions federades es troba l'ASSOCIACIÓ

D'EMPRESARIS D'HOSTALATGE I RESTAURACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE
LLEIDA, que té com a afiliats, entre d’altres, a empresaris titulars de llicències
d’activitat de bar, restaurant, hotels i altres allotjaments turístics.

SEGON.- El passat 28/08/2020 va entrar en vigor fins al proper 11/09/2020 la
Resolució SLT/2100/2020, de 27 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja
d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, i s'amplien les mesures en relació amb
les activitats d'hoteleria i restauració.
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TERCER.-

Així mateix, el passat 1/09/2020 va entrar en vigor fins al proper

15/09/2020 la Resolució SLT/2115/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen
determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la
comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià, i s'amplien les mesures en
relació amb les activitats d'hoteleria i restauració.

QUART.- Les dades epidemiològiques i el risc de rebrot per la pandèmia de la
COVID-19 està baixant als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja
d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, així com als municipis afectats de la
comarca del Segrià i de la Noguera.

Per aquest motiu, interessa a aquesta

organització empresarial que el propers 11/09/2020 i 15/09/2020, respectivament,
s’aixequin i es deixin sense efecte les mesures de salut pública que afecten a les
activitats d’hoteleria i restauració recollides a la Resolució SLT/2100/2020, de 27
d'agost i a la Resolució SLT/2115/2020, de 31 d'agost, així com la resta de
mesures que s’hi preveuen a les esmentades resolucions.

CINQUÈ.- Si el DEPARTAMENT DE SALUT de la GENERALITAT aixeca i deixa
sense efecte les mesures sanitàries previstes en les esmentades resolucions, i com
a conseqüència els municipis afectats del Segrià i de la Noguera tornen a regir-se
per la normativa sanitària que és d’aplicació a la resta del territori de Catalunya,
s’ajudarà als empresaris i treballadors del sector hostaler que està patint una greu
situació econòmica i social a conseqüència de les mesures adoptades per lluitar
contra la pandèmia de la COVID-19.

Per l’exposat,
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SOL·LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit, per fetes les
manifestacions que s’hi contenen, i previs els tràmits oportuns, s’aixequin i
es deixin sense efecte el propers 11/09/2020 i 15/09/2020, respectivament, les
mesures de salut pública que afecten a les activitats d’hoteleria i restauració
recollides a la Resolució SLT/2100/2020, de 27 d'agost i a la Resolució
SLT/2115/2020, de 31 d'agost, així com la resta de mesures que s’hi preveuen
a les esmentades resolucions.

Lleida, 9 de setembre de 2020.
78148691G
RAMON
SOLSONA (R:
G25027608)
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