L’Ajuntament del Catllar, tenint present la situació del coronavirus SARS-CoV2 a Catalunya i les indicacions donades des dels diversos departaments de la
Generalitat de Catalunya i de la resta d’estats, ha elaborat un document amb
les primeres mesures preventives de contenció a aplicar a la població,
mitjançant decret d’alcaldia núm. 206, de data 12 de març de 2020. Les
mesures del qual entren en vigor a partir de divendres 13 de març de 2020.
Examinat el contingut de les següents normes:

JORDI CABRE MARTORELL
JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 1 de 2

12/03/2020 Alcalde

Firma 2 de 2

12/03/2020 Secretari-Interventor

Resolució del Departament de Salut SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual
s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments
multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
En compliment de les atribucions competencials conferides pels articles 53 i
66 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Tal i com s’estableix a l’art. 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
procedim a esmenar la resolució de l’alcaldia núm. 2020/306, de data 12 de
març de 2020.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Aprovar les mesures preventives següents:
1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs. S’afegeixen al
seu tancament i fins nou avís els equipaments següents (tenint present
les indicacions donades des dels Departament d’Educació, Esports i els
col·lectius de risc):
· El Parc Municipal de la Torre d’en Guiu.
· El castell.
· La sala multifuncional de Pins Manous.
· L’Hotel d’Entitats Municipal.
· El local municipal conegut com “L’antic escorxador”, actualment on hi té la
seu social la Colla de Diables del Catllar.
· El local municipal situat al carrer del Requet.
· La sala baixos dreta de l’ajuntament.
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Segon.- Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial curs
de les entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu, i a tot el
personal municipal.
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El Catllar, signat electrònicament al marge.
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