Mitjançant Decrets de l’alcaldia 2020/306 i 2020/308, de 12 de març de 2020
es van tancar, i fins a nou avís, entre d’altres, els equipaments municipals: el
Centre Cultural, el camp de futbol, el centre cultural, el castell, la sala
multifuncional de Pins Manous, l’Hotel d’Entitats, el local conegut com “L’antic
escorxador” seu social de la Colla de Diables del Catllar, el local situat al carrer
del Requet, la sala baixos dreta de l’ajuntament, entre d’altres.
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Posteriorment, en data 16 de març de 2020 es va emetre el decret de l’alcaldia
2020/315 en que s’identificaven com a serveis bàsics i estratègics de
necessària garantia per part de l’ajuntament:
a. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis
de població, pavimentació i conservació de les vies públiques
(brigada municipal).
b. Seguretat i vigilància general (guàrdia municipal i agutzil).
c. Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu
de l’organització.
d. Resolucions dels Òrgans de Govern.
e. Sistemes i serveis informàtics.
f. Seu Electrònica.
g. Registre general.
I es reiterava el tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la
seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de
tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.
D’acord amb l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició
cap a una nova normalitat, i de l’Ordre SND 414/2020, de 24 de maig, la
flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes
després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla
per a la transició cap a una nova normalitat, es regulen l’obertura
d'instal·lacions diverses de tipus diferents i s’estableixen les mesures a
adoptar segons l’àmbit corresponent que cal aplicar per poder dur a terme les
activitats previstes.
Amb la mirada fixada cap a la nova normalitat en la mesura de tot el que sigui
possible, i sempre respectant les mesures sanitàries fixades per l’autoritat
sanitària així com la normativa d’aplicació en cada moment concret,
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l’ajuntament creu oportú reobrir la llar d’avis situada dins l’edifici del Centre
Cultural, limitant-ne el seu aforament a la normativa vigent en cada moment,
així com garantint-ne les distàncies entre usuaris.
Vistes les facultats que em confereix l'art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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En conseqüència resolc:
Primer.

Reobrir, conforme a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, i l’Ordre
SNS/414/2020, de 24 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de
l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 i de la fase 2 del Pla per a
la transició cap a una nova normalitat, l’espai municipal conegut com
la llar d’avis (situada a l’edifici del Centre Cultural).

Segon.

Donar publicitat d’aquesta resolució i publicar-la a la pàgina web de
l’ajuntament.

Tercer.- Contra la present resolució es pot interposar recurs contenciós
administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del
temps transcorregut des de la data de la publicació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma,
independentment del temps transcorregut des de la data de la
publicació.
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El Catllar, a data de la signatura digital.
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