El Sr. Alcalde, en el dia d'avui, ha pres la resolució que tot seguit es transcriu
íntegrament:
“Mitjançant Resolució d’alcaldia 2021/774 de data 31 d’agost de 2021, es va

acordar el tancament temporal de l’aparcament situat al c/ Camí de la Font i el
carrer adjacent a l’Avinguda Catalunya amb accés a les escales de la costa, per
prohibir el trànsit rodat i de persones, des de les 21 hores del divendres dia 3 fins
les 7 hores del dissabte dia 4 de setembre i des de les 21 hores del dissabte 4 de
setembre fins les 7 hores del diumenge 5 de setembre, per evitar que es
celebressin concentracions massives de persones consumint begudes
alcohòliques a la via pública.
D’acord amb la reunió mantinguda en data 1 de setembre de 2021 amb el Cos
dels Mossos d’Esquadra, mitjançant Resolució d’alcaldia, 2021/786, es va
acordar també:

2) Prohibit estacionar a l’aparcament situat a l’exterior de la zona lúdica de la
Torre d’en Guiu des de les 00.45h. fins les 7h. del dissabte dia 4 i des de
les 00.45h. fins les 7h. del diumenge dia 5 de setembre.
L’Ajuntament, per tal de protegir el descans veïnal i evitar danys a la via pública,
creu escaient i necessari prolongar, un cap de setmana més, les mesures
preventives esmentades per tal d’evitar possibles concentracions massives de
persones en el nostre municipi i, a tal fi, s’acorda:
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1) Restringir l’accés, excepte veïns, al trànsit rodat i de vianants des de les 21
hores del divendres dia 3 fins les 7 hores del dissabte dia 4 de setembre i
des de les 21 hores del dissabte 4 de setembre fins les 7 hores del
diumenge 5 de setembre, a les següents zones:
 Aparcament del c/ del Tamariu de la urbanització Masia Boronat.
 Aparcament i franja de terreny exterior del camp de futbol.
 Carrer i zona d’aparcament del camí de la Font, excepte entrada i
sortida d’autocaravanes.
 Escales de la costa.
 C/ de la Salorteta.
 Passera del riu.
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1) El tancament temporal de l’aparcament situat al c/ Camí de la Font i el
carrer adjacent a l’Avinguda Catalunya amb accés a les escales de la costa,
per prohibir el trànsit rodat i de persones, des de les 21 hores del divendres
dia 24 fins les 7 hores del dissabte dia 25 de setembre i des de les 21 hores
del dissabte 25 de setembre fins les 7 hores del diumenge 26 de setembre.
2) Restringir l’accés al trànsit rodat i de vianants, excepte veïns, des de les 21
hores del divendres dia 24 fins les 7 hores del dissabte dia 25 de setembre
i des de les 21 hores del dissabte 25 de setembre fins les 7 hores del
diumenge 26 de setembre, a les següents zones:
 Aparcament del c/ del Tamariu de la urbanització Masia Boronat.
 Aparcament i franja de terreny exterior del camp de futbol.
 Carrer i zona d’aparcament del camí de la Font, excepte entrada i
sortida d’autocaravanes.
 Escales de la costa.
 C/ de la Salorteta.
 Passera del riu
3) Prohibir estacionar a l’aparcament situat a l’exterior de la zona lúdica de la
Torre d’en Guiu des de les 00.45h. fins les 7h. del dissabte dia 24 i des de
les 00.45h. fins les 7h. del diumenge dia 25 de setembre.
D’acord amb el que estableix la Resolució SLT/2860/2021, de 22 de setembre,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, es prohibeix, per raons de salut pública, el consum d’aliments i
begudes en grup en l’espai públic.

L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
en concordança amb el articles 25.2.g) de la Llei 7/195, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i 66.3.b) 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,
que fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit
a les vies urbanes de la seva titularitat.
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Vist els articles 18 i 19 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana sobre
l’ordre públic i tranquil·litat vilatana i sobre el consum de begudes alcohòliques.
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Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, referent als articles 20 i 21, sobre la tramitació del
procediment i l’obligació de resoldre.
En virtut dels articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 53.1 i 56 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.
En conseqüència RESOLC:
Primer.

Procedir al tancament temporal de les zones detallades a la part
expositiva d’aquesta resolució, per tal de dissuadir les
concentracions massives de persones consumint begudes
alcohòliques a la via pública.

Segon.

Fer la màxima difusió d’aquest Decret entre la població.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest Decret al Servei de guàrdia municipal i a la
Brigada municipal per la implantació de les mesures necessàries.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’interessat fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos,
a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.“

El Catllar, a data de la signatura digital
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La qual cosa us notifico als efectes escaients.
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