Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2020/892 de data 21 d’octubre de 2020, es
va tancar l’espai municipal conegut com el Parc Municipal de la Torre d’en
Guiu amb la voluntat de frenar els rebrots del Covid-19 al municipi, evitar
concentració de persones en un mateix espai lúdic, vetllar per la seguretat
pública i el compliment de les mesures fixades pel departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
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Per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, es va declarar un nou estat d’alarma
amb la finalitat de contenir la propagació d’infeccions causades pel SARSCoV2 i s’establiren tot un seguit de mesures, habilitant a les Comunitats Autònomes
per a dictar les ordres, resolucions i disposicions per a l’aplicació de les mesures
fixades en el Reial Decret esmentat.
En data 30 d’octubre de 2020, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 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 Covid-19 al territori de Catalunya.
Entre aquestes darreres mesures es va establir la limitació de l’entrada i sortida
de persones en cada municipi, des de les 06.00 hores del divendres i fins les
06.00 hores del dilluns, exceptuant casos concrets i justificats, amb el propòsit
d’incidir el màxim en la capacitat de transmissió del virus.
L’Ajuntament del Catllar, tenint present les circumstàncies actuals, creu oportú
reobrir el Parc Municipal de la Torre d’en Guiu per tal que la població del Catllar
pugui anar-hi, en el benentès que ja que no pot desplaçar-se fora del municipi
durant els caps de setmana, pugui gaudir d’aquest espai municipal.
Examinat el contingut de les següents normes:

JOAN MORLÀ I MENSA
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· Resolució del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la
qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.
· Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat d’alarma per
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARSDCoV-2.
· Resolució del Departament de Salut SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 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 Covid-19 al territori de
Catalunya.

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
SEGELL
D'ÒRGAN 5476bfd96ab748478e5b774de89a9584001
Codi Segur de Validació
AJUNTAM
Url de validació
https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059
ENT EL
CATLLAR Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/975 - Data Resolució: 06/11/2020
Metadades

En compliment de les atribucions competencials conferides pels articles 53 i
66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Reobrir l’espai municipal conegut com el Parc Municipal de la Torre
d’en Guiu, a partir del dia 6 de novembre de 2020 i amb l’horari
següent: de 10.00 hores del matí a les 20.00 hores de la tarda.
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Tercer.- Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos des del dia següent al 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 des del dia següent al de la seva notificació.
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Quart.-
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Segon.- Comunicar a tota la població aquesta mesura.

Donar compte d’aquest decret en el proper Ple municipal.

06/11/2020 Alcalde

El Catllar, signat electrònicament al marge.
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