Resolució d’Alcaldia
Identificació
Títol: Tancament al públic d'equipaments municipals
Núm. exp.: 1/2020 de Plans i programes sanitaris
REF.: s/nt

Relació de fets
Davant de la situació actual de l’epidèmia del coronavirus i la seva evolució, i amb l’objectiu de
reforçar-ne la contenció a nivell municipal, es fa necessari adoptar un seguit de mesures
preventives en relació amb l’ús dels equipaments municipals.
Aquestes mesures preventives tenen per objectiu complementar les actuacions decretades per
la Generalitat de Catalunya en el marc d’actuació del Pla Procicat (Pla de protecció civil de
Catalunya, aprovat pel Decret 161/1995, de 16 de maig) per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.
A la vista de tot això,
Resolc:
Primer.- Ordenar el tancament al públic dels següents equipaments municipals, així com anul.lar
les activitats que s’hi haguessin de realitzar:















Camp de futbol El Gregal
Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Piscina Municipal
Pavelló Poliesportiu
Pavelló d’Hoquei i Patinatge
Teatre Municipal
Museu del Suro
Biblioteca Municipal
Can Genís
Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós
Centre Obert Municipal
Espai Dona
Espai Jove
Altres equipaments on es realitzin activitats públiques.

Segon.- Fer avinent que el mercat municipal del diumenge, i als efectes d’evitar la concentració
de més de 1.000 persones, només podrà abastar el tram entre la Plaça Nova i el carrer Begur.
Tercer.- Fer avinent que la vigència d’aquestes mesures preventives s’iniciarà el dia 13 de març
de 2020 i abastarà 15 dies naturals. Aquesta vigència serà susceptible de revisió en coherència
amb la situació epidemiològica de cada moment.
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Quart.- Indicar que, en relació amb les llars d’infants municipals, s’actuarà en el mateix sentit que
el Departament d’Educació respecte als centres educatius.
Cinquè.- Dur a terme la publicitat d’aquestes mesures a través de la pàgina web municipal,
xarxes socials i mitjans de comunicació locals, a fi i efecte de donar-ne la màxima difusió.

Ho ha decretat el senyor alcalde, de la qual cosa en dona fe el/la secretari/a municipal.
A Palafrugell en el dia que figura a les respectives signatures electròniques.
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