Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Vista la propagació del Coronavirus - COVID-19, síndrome respiratori agut de caràcter sever ,
que ha comportat l´activació per part del Govern de la Generalitat del Pla de Protecció Civil
de Catalunya (Procicat) per a les emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d'alt risc, en fase d´Emergència-1.
Vist que estem davant d´una situació complicada i difícil, com ho és a tots el països afectats; i
que exigeix que l´ encarem de manera absolutament prioritària , amb unitat i esperit de
col.laboració entre la ciutadania, les institucions i agents de la societat civil; per a la qual cosa
hem de demanar comprensió i solidaritat.

HE RESOLT:
1.- Adoptar les mesures que s’aplicaran a partir de demà divendres 13 de març i
amb una vigència de 14 dies, que comporten la suspensió d´actes , activitats i
tancament dels equipaments municipals:
LLAR D´INFANTS ELS NINOTS / ESCOLA DE MÚSICA / BIBLIOTECA / ESPAI AQUAE /
TEATRE / CASINO / ESPAI JOVE CALA ROMANA / OFICINA DE TURISME /
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE REFORÇ

/

ACTIVITATS ESPORTIVES

En general se suspèn tota l´ activitat en equipaments municipals.

Número: 2020-0296 Data: 12/03/2020

Vistes les atribucions que em confereix el càrrec d´Alcalde ( art. 21.1.a i m de la Llei 7/1985
de 2 Abr. bases del Règim Local).

DECRET

2.- Restaran en funcionament els serveis de DEIXALLERIA / POLICIA LOCAL I OAC
En el servei de l´OAC (Oficina atenció al ciutadà) de l´Ajuntament i el Registre Civil s
´intentarà mantenir un funcionament normal , si bé es recomana als veïns que abans
de personar-se a les oficines municipals formulin una trucada telefònica a fi de
concretar la gestió. Així mateix es recomana la utilització del gestor telemàtic
accedint a https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/info.0.
3.-

Queden anul.lades totes les activitats programades pels diferents serveis
municipals durant aquest període. Així s’ anul.la el mercat setmanal del dimarts i el
del diumenge, el cinema, les xerrades i altres actes.
4.- Aquesta resolució serà objecte de les modificacions i/o aclariments, a mesura que

es vagi desenvolupant l´estat de la situació , i seguint les directrius del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
3.- Que es faci públic per a General Coneixement.
Caldes de Malavella, 12/03/2020 . L´Alcalde,
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