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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
En coherència amb l'activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya
amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.
En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades pel departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, entre d'altres, de cessaments de determinades activitats i

mesures orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a
que ha adoptat i pugui adoptar en el futur el Govern Municipal.
És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles
53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència,

RESOLC
PRIMER. Acordar el tancament, dels equipaments municipals següents:
- Complex Esportiu i Poliesportiu: Tancament de portes al públic..
- Oficina d’Atenció Ciutadana: No s’ofereix atenció presencial. La ciutadania pot
contactar l’OAC via telefònica o telemàticament.
- Policia local: L’atenció a la ciutadania es farà telefònicament i per finestreta. El servei
de seguretat ciutadana es continuarà donant com fins ara.
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reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions
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ió amb esdeveniments multitudinaris, s'han acordat i es fan públiques una sèrie de
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d'altres de distanciament social en relac

- Serveis socials, atendran només les visites programades i, preferiblement, per via
telefònica i telemàtica. Els casos urgents o excepcionals es podran atendre
presencialment.
- L’Olivera: L’equipament no es tanca. Els lliuraments d’aliments es faran complint amb
l’aforament màxim fixat i amb hores concertades.
SEGON. Se suspenen totes les activitats culturals, siguin organitzades per
l’Ajuntament o per les entitats de Badia. Queden tancats al públic el Casal de Joves,
l’Auditori, el Casal dels Infants i els baixos de l’edifici Antonio Machado.

Davant Meu,

Alcaldessa

Xavier Ortega Codines
Secretari
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QUART. Publicar aquesta resolució al web municipal i al taulell d´anuncis de la seu
electrònica.
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TERCER. Mercat Municipal: Es manté la limitació de l’aforament per accedir-hi. Com
és un equipament de primera necessitat, el Mercat Municipal no es tancarà. A partir de
dissabte s’amplia el seu horari d’atenció al públic fins a les 16 hores

