Ajuntament de La Fatarella

DECRET
Atesa la situació actual de l’epidèmia del SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS) i la seva evolució, i
amb l’objectiu de reforçar-ne la contenció;
Ateses les recomanacions i directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya;
Atesa la Resolució 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 (Publicada al DOGC 8082A, d’11 de març de 2020);

1. Adoptar les mesures preventives que s’indiquen:


Tancar al públic les següents instal·lacions municipals:





La Llar d’Infants (Av. Catalunya, 3 baixos).
L’Escola de Música Municipal (C/ del Forn, 2).
La Llar de Jubilats (C/ Suñé, 3).
El Telecentre/Biblioteca (C/ del Forn, 2).



Suspendre totes les activitats i els actes públics organitzats i programats per
l’Ajuntament de la Fatarella.



Suspendre les activitats i els actes, públics i privats, programats al municipi de la
Fatarella, en espais tancats o oberts, que impliquin una concentració superior a
1.000 persones.



Suspendre les activitat i els actes, públics i privats, organitzats i programats al
municipi de la Fatarella, en espais tancats o oberts, quan tot i implicar una
concentració inferior a 1.000 persones, no es pugui garantir el compliment de la
restricció de l’aforament a una tercera part del mateix.



Establir l’horari d’atenció al públic a les Oficines Municipals de 8:00 hores a 10:00
hores.

2. La vigència de les mesures adoptades s’inicia avui 13 de març de 2020 amb una durada
mínima de 15 dies, essent susceptibles de revisió en coherència amb la situació
epidemiològica del moment.

Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.
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HE RESOLT:

Número: 2020-0071 Data: 13/03/2020

A l’empara del que disposa l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local;

DECRET

Francisco Blanch Batiste (1 de 1)
Alcalde President
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